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అయయ్యవారలకు పరీక్షలమ! 
కథియవాడ బడకి ఇనన పెకట్టురమగారమ వచర్చిరమ.  ఆయన వసమత్తనస్నేటమల ఎవరకీ మమముందమగా తెలీదమ.
ఆ రోజులోల  ఇనన పెకట్టురమల  అముందరసూ ఇముంగలషమ  వాళమళ.  వాళలని చసూసత్త  అధాయ్యపకులకు అముందరకీ
వణమకు.   ససూష్కలమ ఇనన పెకట్టురమగార మెపప్ప పముందటముం అవసరముం-  లేకపోతే వాళల  ఉదయ్యగాలమ
ఊడేవి! ఆ వచర్చి కొదద్దపాటి జీతమసూ రాకపోతే కుటమముంబముం గడవదమ కూడానమ! 
ఇనన పెకట్టురమగారమ వచిర్చి 'తరగతి ఉముంచమకునస్నే తీరమనమ గమనిసత్తరమ;  పిలలల శమభద్రితని చసూసత్తరమ;
మముంచి  మముంచి  వాకయ్యలమ  గోడలకు  వప్రలాడుతమనాస్నేయ,  లేదా?  వివిధ  పప్రపముంచ  దేశాల
మాయ్యపలమనాస్నేయ?  "బద్రిటిష  రాజు గారమ  వరర్థిలాలల"  అని  నేరమప్పతమనాస్నేరా,  లేదా?  అనిస్నేటినీ
మముంచి-  సరవైన ఇముంగలషమ నేరమప్పతమనాస్నేరా,  లేదా?'  అని పరశీలసత్తరమ.  పిలలలకు డకట్టుషనమ ఇసత్తరమ;
వాళమళ రాసినవాటిని సర్వియముంగా దదమద్దతారమ;  పిలలల సర్థియి ఎలా ఉముంద చసూసి,  దానిస్నే బటిట్టు
అయయ్యవార విలమవనమ అముంచనా వసత్తరమ. 
పిలలలమ జవాబమలమ బాగా చెపప్పకపోతే,  తపప్పలమ రాసత్త,  అయయ్యవారలకు చీవాటమల తపప్పవ.  పిలలలమ
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మరీ  ఘోరముంగా ఉముంటే అయయ్యవారని మారేర్చిసత్తరమ- పనిలోముంచి తీసెయయ్యచమర్చి కూడానమ! 
ఇనన పెకట్టురమగార పేరమ గవైలన దొర.  బడలోకి వచీర్చి రాగానే పరసరాలస్నే గమనిముంచడాయన.  ఆ
వముంటనే చకచక ఆరో తరగతిలోకి వళళడు.  అకష్కడునస్నే టీచరమగారమ ఆయనిస్నే చసూడగానే
తనమ  చెబమతమనస్నే  పాఠముం  ఆపి,  లోనికి ఆహార్వినిముంచరమ  వణమకుష్కముంటసూ.   పిలలలముందరసూ లేచి
నిలబడ 'గమడ్ మారస్నేముంగ' చెపిప్ప, 'గాడ్ సవ్ ద కిముంగ  (బద్రిటన జాతీయగతముం) పాడారమ. 
ఇనన పెకట్టురమగారమ  పిలలలముందరీస్నే  దసూరముం దసూరముంగా కూరోర్చిబెటట్టురమ.  పలకలమ తీయమని ఐదమ
పదాలమ డకట్టుట్ చశారమ-  అయయ్యవారకి సముంతోషముంగానే ఉముంద- "ఈ పదాలనీస్నే తనమ చెపిప్పనవ;

పిలలలముందరసూ  వీటిని  సరగారనే  రాసత్తరమ.  తనని  ఇనన పెకట్టురమగారమ  మెచమర్చికుముంటరమ  బహుశ:.

తరగతి గదలో వనకవవైపగా ఉముండ, ఎవరమ ఎలా రాసమత్తనస్నేదీ చసూడసగాడాయన. 

ఆరో తరగతిలో కొతత్తగా  చరన  వాళళలోల  మోహన దాస్  అని  ఓ  పిలాలడుముండేవాడు.  కొముంచెముం
వనకబడనటమలముండేవాడు. వాళల నానస్నే కరముంచముంద్ గారమ కథియవాడ్ మహారాజావార ఆసర్థినముంలో 
పెదద్ద  ఉదయ్యగ.   మోహన దాస్ ఒక  పదానిస్నే  తపప్పగా రాశాడు:  "kettle"  అని రాసబదమలమ
"ketle"  అని రాశాడు.   అయయ్యవారమ  వముంటనే  మోహన పప్రకష్కకొచిర్చి  నిలబడాడ్డారమ-  కొముంచె ముం
మమముందమకెళళ వనకిష్క తిరగారమ- కవలముం మోహన క కనబడేటమల సెవైగ చశారమ- "పప్రకష్కవాడ పలకలో
చసూడు- చసూసి, సరగార రాయి!" అని. 

మోహన దాస్  అమాయకుడ,  మరేమో,  అధాయ్యపకులవార  సెవైగలమ  అరర్థిముం  కనటేల
ఉముండపోయడు- దకుష్కలమ చసూసమకుముంటసూ. 

తరార్విత ఇనన పెకట్టురమగారమ  అముందర పలకలసూ దదాద్దరమ-  మోహన దాస్ తపిప్పసత్త  అముందరసూ అనిస్నే
పదాలసూ సరగా రాశారమ.  అతనొకష్కడే- 'కెటిల'  అని రాయలేకపోయడు!  అముందరసూ తననే
చసూసమత్తముంటే మోహన దాస్ సిగమరగా తలవముంచమకొని కనీస్నేళళతో  నిలబడాడ్డాడు. 

ఇనన పెకట్టురమగారమ  వళళక,  అధాయ్యపకులవారమ  మోహన ని  కసిరారమ-  "నేనమ  సెవైగలమ  చససూత్తనే
ఉనాస్నేనమ కదా, పప్రకష్కవాడ పలకలో చసూసి కపీ కొటట్టుమని?! అద కూడా రాకపోతే ఎలాగ?" అని.
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ఆ మోహన దాస, పెదద్దయయ్యక,  తన ఆతమ్మాకథలో ఈ సముంగతి చెబమతసూ "చినస్నేపప్పటినమముండ నాకు
సతయ్యముం పటల ఆకరర్షణ ఉముండేద-  నాకెవైనేనమ సతయ్యముంగా ఉముండటముం,  ఇతరమలతో ఎపప్పడూ నిజమ
చెపప్పటముం, భగవముంతమడ పటల నిజముంగా పప్రవరత్తముంచటముం- వీటి వలలనే నా ఆతమ్మాకు బలముం చకూరముంద"

అని రాసమకునాస్నేడు. 

ఇముంతకీ  మోహన దాస్ ఎవరో గమరమత్త పటట్టురా? మన జాతిపిత, మహాతామ్మా గాముంధ! 

పిలలలకి  నిజాయితీ  గమరముంచి  చెపేప్పటపప్పడు  సధారణముంగా  ఈ  సముంఘటననమ  గమరమత్తచసమ-
కుముంటమముంటరమ అముందరసూ.  

అయితే, ఇముంతకీ ఈ కథలో ఇనన పెకట్టురమగారమ పరీక్ష పెటిట్టుముంద ఎవరకి?  పిలలలక, అధాయ్యపకుడక?

పెవైకి చసూసముందమకు 'ఆ పరీక్ష పిలలలక' అనిపిసమత్తముంద; కనీ నిజానికి ఆ పరీక్ష అధాయ్యపకులకు! పిలలల
సర్థియిని బటిట్టు అధాయ్యపకుల జాజ్ఞానానిస్నే, పప్రతిభనమ అముంచనా వయచమర్చి! 
ఇవాలట్టు పరీక్షలలో అలాముంటి ససూస్ఫూరత్త ఒకటి రావటముం అవసరమమో అనిపిసమత్తముంద. పరీక్షలమ ఉనస్నేద
మన పిలలలోల  సిముంహ భాగానిస్నే దషమలమగా నిలబెటిట్టు  వాళల  లోటమపాటలని బహిరరతముం చసముందమకు
కదమ;  ఎవరో కొముందరమ  పిలలలస్నే  మమనగ  చెటమల  ఎకిష్కముంచముందమకూ కదమ-  వారకి  విదయ్యగరపిన
అధాయ్యపకుల  పప్రతిభనమ గమరత్తముంచముందమకు అవి గటమరాళమళ' అనమకుముంటే కొముంత బాగమముంటమముందేమో.

'పరీక్షల అసలమ పరమావధి విదాయ్యరర్థి కదమ- అధాయ్యపకులే' అనిపిసమత్తముంద-  మీరేమముంటరమ? 

విదాయ్యరమర్థిలకు ఇషట్టుముంగా విదయ్యగరపే అధాయ్యపకులకు నమసష్కరాలమ! 
కొతత్తపలల బబముందముం 

ససూపర బదద్ధకముం
పేషముంట్: డాకట్టురమ గారసూ! నాకు బదద్ధకముం మరీ ఎకుష్కవవైముందముండ! ఏదవైనా మముందమ ఇవర్విముండ.

డాకట్టురమ:  ఆ సముంగతి మీకు ఎలా తెలసిముంద? మీ బదద్ధకముం ఎలా ఉముంటమముంద చెపప్పముండ.

పేషముంట్: ఇముంతకు మమముందమ నిదద్రిలో నడచవాణస్నేముండ, ఇపప్పడు బదద్ధకముం ఎకుష్కవవై అదీ మానేశానమ!

నవర్వి!
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నీతి చముందద్రిక
జరగన కథ :  నెమలరాజుకు "మోసపోయిన బాబ్రాహమ్మాణమడ కథ" చెపిప్ప, 'హముంసరాజుతో  సముంధి చసమకోవటమ
మముంచిద ' అనస్నేద.  మముంతిద్రికూడా అదే చెబమతమముండటముంతో నెమలరాజు ఆలోచనలో పడడ్డాద. ఇక చదవముండ,

నీతిచముందద్రిక 57 వ భాగముం...

మఘవరమలడు  చెపిప్పన  కథనమ  సవధానముంగా
వినస్నే  నెమల  రాజు  చితద్రివరమర్ణుడు  కొదద్దసప
ఆలోచిముంచి,  తల  ఊపి,  "అయినా,  ఒకష్క
నిమషముం పాటమ శతమప్రవతో కలసి ఉముండటమ
గొపప్ప  కషట్టుముం  వచిర్చి  మీద  పడడ్డాటమలముంటమముందే,

మర  నమవర్వి  అముంతకలముం  పాటమ  ఆ
హముంసరాజు  హిరణయ్యగరమర్భుడ  ఇముంటల
నిరర్భుయముంగా ఎటల ఉనాస్నేవ,  తలచమకుముంటేనే

సముంధి-10
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ఆశర్చిరయ్యముంగా ఉనస్నేద. 

కూప్రరమలసూ, భయముంకరమలసూ అయిన ఆ శతమప్ర
మసూకల  మధయ్యన  నమవర్వి  అముంత  ధవైరయ్యముంగా
ఎటల ఉముండగలారవ చెపప్ప!" అనస్నేద. 

మఘవరమర్ణుడు  అపప్పడు  చిరమనవర్వితో
మహారాజుకు  నమసష్కరససూత్త,  వినయముంగా
"పప్రభసూ!  'పనిని  నెరవరమర్చికోవాల'  అని
అనమకునస్నేవాడు  ఎవడవైనా  తన  శప్రమనమ
చసూసమకోకూడదమ-  ఎవర్విరమ  ఎనిస్నే  బాధలమ
పెటిట్టునా ఓరమర్చికోవాల. అవసరమెవైతే శతమప్రవనమ
భమజానికి ఎతమత్తకొని మోసి అయినా సరే తన
కరాయ్యనిస్నే  నెరవరమర్చికోవాల.  గతముంలో  ఒక
మమసల పామమ తన అవసరముం కొదీద్ద కపప్పలనమ
తన వీప మీద పెటమట్టుకొని మోసి, చివరకి తన
సముంకలాప్పనిస్నే  నెరవరమర్చికోలేదా?  పప్రభమవల-

వారకి  ఆ  కథ  చెబమతానమ-  చితత్తగముంచముండ"

అని పామమ-కపప్పల కథ చెపప్పసగముంద.

పామమ-కపప్పలమ 
కముంచీపరముం  సమీపముంలోని  పాడుబడన
అడవిలో  ఎముంతో  కలముంగా  నివసిససూత్తముండేద.

'మముందవిషముం'  అనే ఓ మమసల పామమ.  ఒక
రోజున  మధాయ్యహస్నే  సమయముంలో  అద

ఆహారముం  వతమకొష్కనేముందమకు  బయలమదేర
పోయిముంద. 

అకష్కడ  దానికి  'కపప్పల  బెకబెకలమ
ఆకశానస్నేముంటగా  గముంభీర  జలాలతో
విలసిలమలతమనస్నే'  గొపప్ప  సరసమన  ఒకటి
కనబడముంద. 

"ఈ కపప్పలనిస్నేటినీ తినగలరతే ఎముంత
బాగమముంటమముంద! ఊరక సరసమనలోకి దసూకటముం
కదమ-  మరేదవైనా  మారరముం  ఆలోచిముంచల"

అనమకొని,  అద ఆ సరసమన ఒడుడ్డాన నేలమీద
పడగ వాలేర్చిసి,  వాయ్యధి పీడతమెవైన దాని మలేల
మసూలమరతసూ పడ ఉనస్నేద. 
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దానిస్నే  చసూసి  అకష్కడ  కపప్పలరాజు,

జలపాదమడనేవాడు-  దాని దగరరకి వచిర్చి, "ఓ
సరప్పరాజా!  నమవర్వి  తలచమకుముంటే
మహాబలవముంతమడవైన  వాయమదేవడని  సెవైతముం
ఒకష్క గమటకలో మద్రిముంగవయగలవ.  అటలముంటి
నమవర్వి,  ఇకష్కడ కపప్పలమ కుపప్పలమ తిపప్పలమగా
నీకు  ఇముంత  దగరరలో,  నినమస్నే  ఆనమకొనే
దసూకుతమముంటే  కూడా  తినకుముండా,  కళలలో
పాబ్రాణాలమ  పెటమట్టుకొని  పసమత్త  పడ  ఉముండటముం
నాకు ఎముంతో విముంతగా అనిపిసమత్తనస్నేద.  దీనికి
ఏదవైనా కరణముం ఉముందా, చెపప్ప!" అనస్నేద. 

అపప్పడు  ఆ  కలనాగమ  "అయోయ్య!  కపప్ప
రాజా!  నాకు పాబ్రాపిత్తముంచిన దమరద్దశ  ఎటలముంటిద
నీతో  ఎటల  చెపప్పమముంటవ?!  ఇముంతవరకూ
నేనమ  ఏనాడూ  పటట్టు  పోసమకోవటముం  కోసముం
'దేహ!'  అని  ఒకష్కరని  అడుకుష్కనస్నే  వాడని
కదమ-  ఇపప్పడు  నాకు  మీలాముంటి  వాళలనమ
సవిముంచి పటట్టు పోసమకోవలసిన గతి  పటిట్టుముంద.

వయియ్య మాటలముందమకు?  ఇకమీద నేనమ మీ
దాసమడని-  మీరమ  అనమగప్రహిముంచి  భోజనముం
పెడతే తిముంటనమ; లేకపోతే వసమత్తముంటనమ. 
ఎముందమకో చెబమతానమ వినముండ-  నినస్నే అరర్థిరాతిద్రి

నేనమ  ఆహారముం  కోసముం  తిరమగమతసూముండగా
బాబ్రాహమ్మాణ  పిలలవాడొకడు  అటమగా  వచిర్చి,

దమరమదబషట్టుముం  కొదీద్ద  నా  తలమీద
అడుగమవశాడు.  ఆ అవమానానిస్నే సహిముంచ-

లేక,  నేనమ  కూడా  'బమసమన'మని  విషముం
కద్రికుష్కతసూ  ఆ  పిలలవాడ  కలమ  పటమట్టుకొని
తటలమన కరచనమ. 

కటమ తినస్నే ఆ బాబ్రాహమ్మాణ బాలకుడు
భయముంతో అరమచమకుముంటసూ ఇముంటలకి పరమగతిత్త
తముండద్రికి  సముంగతముంతా  తముండద్రికి  చెపాప్పడు.

అముంతలోనే విషపప్రభావముం కొదీద్ద వాడు కిప్రముందపడ
కముంటి  రపప్పలమ  మసూససూత్త,  తెరమససూత్త
మసూరర్చిపోయి,  నోటల  నమరమగమలమ  కద్రికిష్క
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చివరకి కళమల పూరత్తగా తేలవశాడు. 

బాబ్రాహమ్మాణమడు కూడా కొడుకునమ తొడలమీద
పడుకోబెటమట్టుకొని,  అముంతమలేని  దమ:ఖముంలో
మమనిగపోయి,  పలమ  విధాలమగా  ఏడవటముం
మెదలమపెటట్టుడు.  అపప్పడు  అతని
బముంధమజనముం  అముంతా  వచిర్చి  చసూసి,  అతనికి
ధవైరయ్యవచనాలమ  చెపిప్ప  పముంపితే,  అతనమ  ఆ
అరర్థిరాతిద్రి  వళ  చిమమ్మాచీకటల,  ఉరకముంబముం
ఎకష్కవాడ  కళమల  మమముందమకు  సగనటమల,
మమముందమకు  పోనముంటమనస్నే  పాదాలనమ
ఈడుర్చికుముంటసూ పోయి,  ఒక విషవవైదమయ్యడని
పిలమర్చికువచర్చిడు. 

తన పిలలవాడని ఆ వవైదమయ్యడ కళల మీద పడేసి,

"ఇదగో,  ఇకమీద వీడు నీవాడే;  మావాడు
కదమ"  అని  మొతమత్తకునాస్నేడు.  చివరకి  ఆ
వవైదమయ్యని కబపవలల విషముం విరగ పాబ్రాణాలతో లేచి
కూరమర్చినస్నే  కొడుకునమ  చసూసి  మనసమలో
ఉవర్వితమత్తన  సముంతోషముం  పెలమలబడగా,  "వీడు
మీరమ పెటిట్టున పాబ్రాణమ,  మీ చలవ!"  నని ఆ
వవైదమయ్యని గొపప్పదనానిస్నే వయి నోళలతో పగడ,

సగనముంపాడు. 

అముంత  జరగనా నామీద ఆగప్రహముం  చలాలరక,

బాబ్రాహమ్మాణమడు ననమస్నే  శపిససూత్త  "ఓ  నాగమా!

పనస్నేమనాటి  చముందద్రిబముంబానిస్నే  పోలే  య
అమాయకప  పిలలవాడ  మొహముం  చసూసి
దయ  పటట్టుటనికి  బదమలమ,  వాడని  కటమ
వసముందమకు  నీకు  మనసెటల  వచిర్చిముంద?

ఎపప్పడూ  బొరయలస్నే,  లోపాలస్నే  వతకటమ
పనిగా,  వముంకరటిముంకర  బద్రితమకునమ  యడేర్చి
మీ పాపప (పామమల)  జాతికి-  మీకు దయ
ఎముందమకు  కలమరతమముందలే!  ఎలాముంటి
కరణమసూ లేకుముండా య విపప్ర బాలకుడని
కరచిన ఈ పాపముం నినమస్నే వదలకుముండుగాక!

అద  నీ  శరీరమముంట  చమటమట్టుకొని,  నీ
అహముంకరప బమరద అముంతా ఇముంకిపోయముంత
వరకు,  నీకు అహారముంగా ఉముండే కపప్పలక  నీ
చత ఊడగముం చయిముంచమగాక!  ఆ కపప్పలమ నీ
పడగపెవైకి  ఎకిష్క  ఊరేగ,  దయతో  ఏమెవైనా
ఆహారముం పెడతే,  ఆ ఆహారముం మాతద్రిమ నీకు
అరమగమ  గాక!"  అని  రోషావశాలతో
అరచడు. 

పామమల  కషాట్టులముంతటివ  నీకు  ఏమని
చెపాప్పల?  మీద పిడుగమ పడడ్డాటమల  ఆ శాపప
పలమకులమ నా చెవలోల పడ, నా హబదయనిస్నే
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మమకష్కలమ మమకష్కలమ చశాయి. నా ఒళమళ నా
వశముం  కకుముండా  అయియ్యముంద.  దాముంతో
కళమలలేని వాడలాగా కదలలేక, మెలల మెలలగా
పాబ్రాకుతసూ  మీ  కబపా-కటక్షాలకోసముం  ఇటల
వచర్చినమ.  దవైవముం  చత  కూడా
తిరసష్కరముంపబడ,  మీ  పాదాలనమ
ఆశప్రయిముంచమకునస్నే నా చయి విడువక, ననమస్నే
మీ  వాహనముంగా  చసమకొని,  ఇముంత
ఆహారదానముం చససూత్త కపాడతే, నేనమ ఎపప్పటికీ
మీ పాదాలనమ  సవిముంచమకుముంటసూ నా  య
పాడు  బద్రితమకునమ  వళలదీసత్తనమ!"  -అనేసరకి
జలపాదముం ఉపప్పముంగ పోయిముంద. 

'వాహనానిస్నే  అధిరోహిముంచనమనాస్నేనమ!"  అనే
ఉతానహముం దానిస్నే  గమప్రడడ్డాదానిస్నే  చసిముంద;  దాని
వివకనిస్నే  నాశనముం  చసిముంద.  పాడుపామమ
విసిరన  మాయ  వలలో  చికుష్కకునస్నే  ఆ
కపప్పరాజు,  అకష్కడే  నివసిముంచముందమకు
పామమకు అనమమతిని ఇచర్చిసిముంద. 

దాముంతో  మముందవిషముం  కూడా  దానిస్నే  తన
పడగమీద  ఎకిష్కముంచమకొని,  కొముంతసప  చితద్రి
విచితద్రిముంగా  ఇకష్కడా-అకష్కడా  తిద్రిపిప్ప,  లేని
బడలక  తెచమర్చికొని,  రొపప్పకుముంటసూ,

రోజుకుముంటసూ,  తలనమ  నేలవాలర్చి  కదలక-

మెదలక ఉముండపోయిముంద.  జలపాదముం దానిస్నే
చసూసి  "నమవర్విముందమకు,  ఇటల  నడవలేక
పోతమనాస్నేవమ?" అని అడగముంద. 

మముంద  విషముం  మరముంత  నీరసముం  తటిససూత్త
"సర్విమీ!  నినస్నేటినమముండ  ఒకష్క  పిడసెడు
ఆహారముం  కూడా  లభముంచకపోవటముం  వలల,
శమషష్క  ఉపవాసముంతో  కడుప  మాడ,  నా
జవసతార్విలనీస్నే  ఉడగపోయినెవై;  నేనమ  బద్రితికి
ఉముండ, శవముం మాదర అశకుత్తడనయయ్యనమ. 

ఆకలతో నకనక-లాడుతమనస్నే నా కడుపకు
ఇకనెవైనా కొముంత ఆహారముం ఇసత్త తపప్ప, ఇక నేనమ
వాహన  కరయ్యముం  ఏ  విధముంగా  చయగలనమ,
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చెపప్పముండ?!   ఒకసర  కడుపనిముండతే  ఇక
నేనమ  ఎముంత  విచితద్రిముంగా  అడుగమలమ  వసత్తనో
పప్రభమవలవారే చసూడవచమర్చి!" అనస్నేద. 

దాముంతో  కరగపోయిన  జలపాదమడు  ఆ
మాటలమ నిజముం అనమకొని "ఓ పామమ రాజా!

నేనమ  ఓ  మాట  చెబమతానమ,  వినమ.  నమవ
ఇటల  మధయ్య  మధయ్య  ననమస్నే  అడగాలనన
పనిలేదమ-  'బాగా  ఆకల  అయినపప్పడలాల
నీకు కవలసిననిస్నే కపప్పలనమ తినవచమర్చి' -అని
ఒక  సరగా  నీకు  ఇదగో,  అనమమతిని
ఇసమత్తనాస్నేనమ.  ఇక  పప్రతిరోజూ  నీకు  ఇషట్టుముం
వచిర్చిననిస్నే కపప్పలనమ తినవచమర్చి. ఇపప్పడక పో!

పోయి,  నీకు  కవలసినముంత  ఆహారముం
తీసమకొని రా,  వాహనప పని మళల చదమద్దవ"

అనస్నేద రాజసముంగా.

"మహాపప్రసదముం"  అనస్నే  మముందవిషముం  నీళలలోకి
దసూకి,  చినస్నే చినస్నే కపప్పలస్నే కొనిస్నేటిని కరమవ

తీరా మద్రిముంగ, కడుప నిముంపకొని, చటమకుష్కన
వచిర్చి  కపప్పరాజు  ఎదమట  నిలబడముంద.  ఇలా
ఇషట్టుముం  వచిర్చినటమల  పప్రతిరోజూ  కవలసిననిస్నే
కపప్పలస్నే భోముంచసిముంద. 

మొదట సనస్నే కపప్పలనమ, తరార్విత ఇముంకొముంచెముం
బలవముంతమలనమ,  తరార్విత మముంతమప్రలనమ- ఇటల
కద్రిమముంగా చెరమవముంతా జలవపాదముం తపప్ప వరే
ఏ కపప్పలసూ లేకుముండా అయిపోయిముంద. 

చిటట్టు  చివరకి,  ఒముంటరదగా  మగలన
కపప్పరాజుని  సెవైతముం  దవడలోల  ఇరకిముంచమకొని
దాని మాముంసముం అముంతా యిషట్టుముంగా మెకిష్కముంద
మముందవిషముం.  

ఆ తరార్విత "ఆహా! ఇపప్పటికి కదా, నా వప్రతముం
పరసమాపిత్త అయియ్యముంద?!”  అని సముంతోషముంచి,

అటమపెవైన  ఆ  కొలనమనమ  వదల  వరే  చోటికి
పోయిముంద ఆ పామమ!  
(...తరార్విత ఏమెవైముంద మళళ చసూదాద్దముం...) 

"ఆపరేషన థియటరోల పూలదముండ ఎముందమకు పెటట్టురముండ?” అడగాడు పేషముంట్ అమాయకముంగా.

"ఆపరేషన సకెనస్ అయితే డాకట్టుర మెడలో వయడానికి, ఫెయిలయితే నీ మెడలో వయడానికి!” 

చెపిప్ప నాలమక కరమచమకుముంద నరన

నవర్వి!
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మసూగవయిన కోయిల 
రచన: నియతి శ్రీశేష అనస్నేమనేని, ఆరవ తరగతి, రషవాయ్యలీ ససూష్కలమ, మదనపలల, చితసూత్తరమ జిలాల. 

మదనపలలలో  అరమర్జున  అనే  పిలలవాడు
ఉముండేవాడు. వాళళముంటల అతనమ, వాళళ అమమ్మా
ఇదద్దరే  ఉముండేవాళమళ.  వాళళమమ్మా  అకష్కడే  ఓ
కముంపెనీలో అకముంటముంటమగా పనిచసద. 

అరమర్జున కి  సముంగతముం  అముంటే  చలా  ఇషట్టుముం.

ఎపప్పడూ  ఇముంటల  పాటలమ  విముంటసూనే
ఉముండేవాడు.  ఎకష్కడకి  పోయినా  పాటలమ
పాడుతసూనే ఉముండేవాడు.  బాగా చదవవాడు
కూడా.  ఎపప్పడూ  టీచరమల  అరమర్జున ని

పగడేవారమ.  తరగతిలో ఎపప్పడూ మొదటి
సర్థినముంలో  ఉముండేవాడు.  సముంగతముం  అముంటే
వాడకి  ఉనస్నే  అభమానముం  చసూసి,  వాళలమమ్మా
వాడకి శాసత్తస్త్రీయ సముంగతముం కూడా నేరప్పముంచటముం
మొదలమ పెటిట్టుముంద. అటల కొనిస్నే సముంవతనరాలమ
గడచక,  సముంగతముం పోటీలోల  కూడా పాలరని
గలచడు అరమర్జున.  

ఒక  ఆదవారముం  నాడు  వాళల  అమమ్మావాళళ
చినస్నేనాటి  మతమప్రలమ  కొముందరమ  ఊరకి
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వచర్చిరని  సమాచరముం  అముందముంద.  తన
మతమప్రలని చసూడటనికని మధాయ్యహస్నేముం అనగా
అమమ్మా ఆటలో వళలముంద. అరమర్జునేమో, పాటలమ
విముంటసూ  ఇముంటలనే  కూరమర్చినాస్నేడు.  ఒముంటి
గముంట  అయియ్యముంద;  అమమ్మా  ఇముంక  రాలేదమ.
"వాళళ ఇముంటలనే భోజనముం చసి సయముంతద్రిముంగా
వసమత్తముందేమో,  మాటలడుకుముంటమనాస్నేరేమో"

అనమకునాస్నేడు అరమర్జున. సయముంతద్రిముం నాలమగమ
గముంటలయిముంద. అమమ్మా ఇముంక రాలేదమ.. 
కనీ  అరగముంట  తరార్విత  ఎవరో  ఒకయన
వాళళ  అమమ్మాని  ఎతమత్తకుని  వచర్చిడు-  తన
మమఖముం అముంతా రకత్తముం.  శరీరముం అముంతా కల
ఉముంద.  వాళల  అమమ్మాని  ఆ  సిర్థితిలో  చసూసిన
అరమర్జున కళమళ తిరగ పడపోయడు! 

అరమర్జున  కళమళ  తెరచ  సరకి  వాళళ  ఇముంటల
లేడు:  మముంచముం,  పరమప  చసూసత్త   ఏద
హాసిప్పటల లాగా ఉనస్నేద-  అతనమ  పెవైకి  లేచి
చమటసూట్టుతా చసూశాడు- గోడల మీద 'శ్రీనివాస్
హాసిప్పటల'  అని రాసి ఉముంద.  మమముందమ "నేనమ
ఇకష్కడముందమకునాస్నేనమ?  అమమ్మా  ఏద?"  అని
ఆలోచిముంచడు అరమర్జున. 

అకసమ్మాతమత్తగా గమరమత్తకువచిర్చిముంద-  "అమమ్మా ఇక

లేదమ. చనిపోయిముంద!" 

అరమర్జున కి  వముంటనే  ఏడపచిర్చిముంద.  గటిట్టుగా
ఏడవటముం  మొదలమపెటట్టుడు.  అద  విని
ఆసమపతిద్రిలో  నరమనలమ  పరమగతమత్తకొని
వచర్చిరమ.  వాళల  అమమ్మాని  ఎతమత్తకొచిర్చినాయన
కూడా  వాళళ  వనకనే  పరమగతమత్తకొని
వచర్చిడు-  "ఎలా  ఉనాస్నేవ  నానాస్నే?  బానే
ఉనాస్నేవ కద?!" అని అడగాడు. 

"మా అమమ్మా కవాల!"  అని ఏడుర్చికుముంటసూ 
చెపాప్పడు అరమర్జున. 

"ఏముం పరవాలేదమలే బాబసూ!  ఏడవకు!  నేనమ
ఉనాస్నేనమ  కదా!  ఏడవదమద్ద.  నా  పేరమ
అరవిముందరావ.   ఇపప్పటిస్నేముంచి  నేనమ  నినమస్నే
జాగప్రతత్తగా చసూసమకుముంటనమ"  అని ఊరడముం-

చడాయన. 

పద  రోజులమ  ఆసమపతిద్రిలో  ఉనస్నే  తరార్విత
అరమర్జున ని  అరవిముందరావగారమ  తన  ఇముంటికి
తీసమకెళళరమ.  ఆ  ఇలమల  బాగమనస్నేద.  చలా
పెదద్దగా,  విశాలముంగా,  అముందముంగా-  కనీ  అద
అరమర్జున ఇముంటిలాగా లేదమ!  అకష్కడకి వళళక
అరమర్జున  మనసమలో  విచరముం  మరముంత
ఎకుష్కవవైముంద. 
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ఆ రోజునిముంచి ఇక అతని జీవితముంలో అసనలమ
పాటలమ  లేవ.  ఎవరవైనా  ఏమెవైనా  అడగతేనే
మాటలడేవాడు అరమర్జున.  లేకపోతే విచరముంగా
ఒకచోట కూరమర్చినేవాడు. 

అరవిముందరావగారమ అరమర్జున ని చలా
ఆదరముంచవారమ;  బాగా  చసూసమకునేవారమ;
తనమ  ఉనస్నేపప్పడముంతా  పలకరముంచి
మాటలడముంచముందమకు  పప్రయతిస్నేససూత్త
ఉముండేవారమ-  కనీ  "ఆయనతో నాకెముందమకు?

నాకు  మా  అమమ్మా  కవాల!"  అనిపిముంచద
అరమర్జున కి.   ఎపప్పడు  చసూసినా  వాళల  అమమ్మా
చితద్రిముం  పటమట్టుకుని  కూరమర్చిని  ఉముండేవాడు
అతనమ.  వరే  ఎవర్విరనీ  తన  తలల  చితాబ్రానిస్నే

మమటమట్టుకోనిచర్చివాడు కదమ. 
అపప్పడపప్పడూ  అరవిముందరావగారమ  ఓ
గదలోకెళళ,  తలమపలమ  వసమకొని,  తముంబసూర
మీటమతసూ  సముంగతముం  పాటలమ  పాడేవారమ.
ఆయన  గొముంతమ  అదమర్భుతముంగా,  అముందముంగా,

లోతమగా,  గముంభీరముంగా  ఉముండేద.  అయినా
అరమర్జున  తన  నోరమ  విపప్పలేదమ.  తనలోని
సముంగతముం  ఏద  మసూగబోయినటమల
అనిపిముంచిముందతనికి. 

ఒకసర  అరవిముందరావగారమ  అడగారమ-
"నీకు సముంగతముం నేరప్పముంచలేదా, అమమ్మా?" అని.

"నేనే.. నేరమర్చికోలేదమ.." అనేశాడు అరమర్జున. 

"సముంగతముం బలే ఉముంటమముంద-  గొముంతెతిత్త పాడతే
హబదయముం  తేలకతమముంద!"  అనాస్నేరమ
అరవిముందరావ గారమ. 
అరమర్జున ఏమీ మాటలడలేదమ. 
కొనాస్నేళమళ  గడచక,  అరవిముందరావగారమ
"అరమర్జున,  నమవర్విపప్పడవైనా  నీ  కుటమముంబ
చితాబ్రాలమ చసూశావా?" అని అడగారమ. 
"నేనమ,  మా అమమ్మా చలా ఫొటలమ దగాముం"

చెపాప్పడు అరమర్జున. 

"అవి కదమ, నేననేద- మీ కుటమముంబ చితాబ్రాలమ-
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మీ  అమమ్మామమ్మా-తాతయయ్యలవి;  నానమమ్మా-
తాతయయ్యలవి;  మీ  అమమ్మా-నానస్నేలవి;

బముంధమవలవి- అవి చసూశావా, ఎపప్పడవైనా?" 

అడగారమ అరవిముందరావగారమ. 
"లేదమ"  అనాస్నేడు  అరమర్జున.  "అటలముంటివమీ
లేవ మా ఇముంటల" 
"నా  దగరర  ఉనాస్నేయి-  చసూపిముంచనా?"

అనాస్నేరమ అరవిముందరావ గారమ. 
అరమర్జున ఏమీ మాటలడలేదమ.  తన కుటమముంబ
చితాబ్రాలమ ఆయనకెకష్కడవి? 

అరవిముందరావగారమ తమ కుటమముంబ చితాబ్రాలమ
తెచిర్చి అరమర్జున మమముందమ పెటట్టురమ.  ఒకొష్కకష్కర
ఫొట  చసూపిససూత్త  "ఇదగో,  ఈయన  మీ
తాత.  ఈమె  మీ  అమమ్మామమ్మా.  ఈవిడ  మీ 
నానమమ్మా.  ఈయన మీ నానస్నే వాళళ నానస్నే.
ఇదగో,  మీ  అమమ్మా  చినస్నేపప్పటి  ఫొట
చసూడు- ..ఇద మా పెళళ ఫొట-" 

అరమర్జున  ఒకష్క  ఉదమటన  లేచి  చసూశాడు-

ఫొటలో  చినస్నేపప్పటి  అమమ్మా,  చినస్నేనాటి
అరవిముందరావగారమ-  వాళళదద్దర పెళళ ఫొటనే
అద! 

"మీరమ- " ఆగపోయడు అరమర్జున. 

"మీ  నానస్నేనమ."  అనాస్నేరమ  అరవిముంద-

రావగారమ. 
"మీరమ  మా  నానస్నే  ఎముందమకతారమ?"

అనాస్నేడు అరమర్జున ఆశర్చిరయ్యముంగా. 

"నమవర్వి  పటేట్టుమమముందమ  నేనసూ,  మీ  అమామ్మా
దేని గమరముంచో కొటమట్టుకునాస్నేమమ.  కోపముం వచిర్చి
విడపోయమమ.  ఆ తరార్విత నేనమ మమమ్మాలస్నే
కలవాలని  చలాసరమల  అనమకునాస్నేనమ.  కనీ
మీ  అమమ్మా  కోపముం  తెలమసమ  గనక  ధవైరయ్యముం
చలక,  ఊరమకునాస్నేనమ.  ఆ  రోజున  నేనమ
ఆఫీసమనమముండ  వసమత్తముంటే  ఆట  బసమననమ
ఢీకొనటముం చసూశానమ.  ఆటలో ఎవరమనాస్నేరని
చసూసత్త,  మీ  అమమ్మా!  తనని  ఆసమపతిద్రికి
తీసమకెళళనా  పప్రయోజనముం  లేకపోయిముంద.

నేనమ  నీకోసముం  వతమకుష్కముంటసూ  వచర్చినమ.
నినసూస్నే  ఆసమపతిద్రిలో  చరప్పముంచలన  వచిర్చిముంద.

నీకమౌతమముందనని  భయపడాడ్డానమ-  దేవడ
దయవలల నీకమీ కలేదమ" చెపాప్పరమ అరవిముంద
రావగారమ. 
అరమర్జున  కళళలో  నీళమళ  తిరగాయి.  వాడు
చటమకుష్కన  లేచి  తన  గదలోకి
వళళపోయడు-  మధాయ్యహస్నేముం  అముంతా
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ఏడుర్చికుముంటసూ కూరమర్చినాస్నేడు. 

ఆరోజు  సయముంతద్రిముం  అరవిముంద  రావగారమ
సముంగతముం సధన చసమత్తముంటే మెలలగా గదలోకి
వళళ  కూరమర్చినాస్నేడు  అరమర్జున.  కొదద్దసపటి
తరార్విత  వాడు ఆయన గొముంతమతో  గొముంతమ
కలపాడు.  అరవిముందరావగారమ  ఆశర్చిరయ్యముంగా

చసూశారమ  వాడ  వముంక.  వాడ  పాటని
సమనిస్నేతముంగా సరదదాద్దరమ. 
మసూగవయిన  కోయిలకు  మళళ  పాట
వచిర్చిముంద...  ఇక  అరమర్జున  మళళ  ఎపప్పటిలాగ
మామసూలమ అరమర్జున అయిపోతాడు.

పిచర్చిమమ్మా: భోజనముం బాగోలేదముంటసూ అబాబ్బాయి ఉతత్తరముం రాశాడముండ.

తికష్కనస్నే: అలాముంటపప్పడు వరే హోటల కెళళ తినొచమర్చి కదా!

పిచర్చిమమ్మా: అలా తినడముం జవైలోల కుదరదముండ.

తముండద్రి: నీకు పరీక్షలో వముందకు తొముంభవై మారమష్కలమ వసత్త ఐస్ కీప్రముం కొనిపెడతా...

చిముంటమ: అపప్పటి వరకూ ఉముంటే ఐస్ కీప్రముం కరగపోతమముంద.. ఇపప్పడే కొనివర్విముండ నానాస్నే!
పరమగమమ్మా: ఏముంటొదనా, టీ గనెస్నే కడకుష్కముండానే మళళ టీ చసమత్తనాస్నేవ? అటల చసత్త టీ 
బాగమముంటమముందీ!?

ఇరమగమమ్మా: నేనమ అసలమ టీ తాగనమామ్మా, ఇద నీ కోసమ కదా అని...

నవర్విలమ!

టీచర: రముండ పప్రపముంచ యమదద్ధముం వలల మనముందరముం చలా నషట్టుపోయముం. ఇపప్పడక మసూడ పప్రపముంచ 
యమదద్ధముం వసత్త ఏమౌతమముంద ఊహిముంచముండ.

కప్రముంతి (తన పప్రకష్కనమనస్నే పిలాలడతో  గమసగమసగా): టీచర కి మతి పోయినటమలముందరా! నినేస్నేమో  
'పప్రపముంచముం ఒకష్కటే' అని చెపిప్పముంద, ఇవాళళమో రముండ  పప్రపముంచముం అముంటముంద!

        సకరణ: చదమవల కప్రముంతి, శ్రీకకుళముం.
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జీవితముంలో సస్నేహబముంధముం 
"నా ఉదేద్దశముంలో సస్నేహానికి ఆసిత్త అముంతసమత్త, చదమవ మమఖయ్యముం కదమ. మముంచితనముం, సస్నేహభావముం ఉముంటే చలమ"
అని ససూస్ఫూరత్తనిచర్చి ఈ కథలో రాసమత్తనస్నేద శ్రీజ. నిజముంగానే ఇద నిజముం! 

రచన: సి.హెచ.దమరర  శ్రీజ, పదవ తరగతి, తేజ విదాయ్యలయముం, కోదాడ, నలరముండ జిలాల, తెలముంగాణ రాషట్టుస్త్రీముం. 

ధరామ్మారముం  బడలో  ఆరో  తరగతి
చదమవతమనస్నేద  వీణ.  వీణద  పేద
కుటమముంబముం. తనకు చదమవ విలమవ తెలమసమ.
బాగా చదవద. 

అదే  పాఠశాలలో  గౌర  కూడా
చదమవతమనస్నేద.  తనదీ వీణ వాళళ తరగతే.

గౌరద  ఉనస్నేత  కుటమముంబముం.  కనీ  ఆమెకు

డబమబ్బా  ఉముందని  గరర్విముం  ఏమీ  లేదమ.  ఆమె
మనసమ  చలా  మముంచిద.  ఒకష్కటే  సమసయ్య
ఏమముంటే  తనకు  చదమవ  బాగా  రాదమ!
ఎపప్పడూ  ఎవరో  ఒకరమ  వచిర్చి  తనకు
సహాయముం  చసత్త  బాగమముండునని  ఉముండేద,

ఆమెకు.  ఎవరవైనా  సయనికి  వసత్త  ఆమె
నేరమర్చికునేముందమకు  సిదద్ధముంగా  ఉముండేద-  కనీ
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ఎపప్పడూ  ఎవర్విరసూ  రారమ  కద?  అటల
ఎవర్విరసూ  తనకు  సయముం  చయనపప్పడు
ఆమె సముంతగా ఏమాతద్రిముం  పప్రయతస్నేముం చసద
కదమ. 
తరగతిలో పిలలలమ చలామముంద గౌరకి చదమవ
రాదని  దసూరముం  పెటేట్టువాళమల.  దాముంతో  గౌర
మరముంత మమడుచమకు పోయి ఉముండేద. 

వాళల పాఠశాలలో ఒక రోజున కథారచన పోటీ
జరగముంద.  అముందమలో  పాలరముందామని  పేరమ
ఇచిర్చిముంద వీణ.  గౌరకమో అసలమ  అక్షరాలమ
గమరమత్త  పటట్టుటమ  రాదాయ.  అముందమకని  ఆ
పాప  ఊరకెనే  కూరమర్చినస్నేద.  "పసత్తకలలో
చదవిన కథలమ రాయల" అని, పిలలలముందరసూ
తమకు  నచిర్చిన  కథలమ  ఎముంపిక  చసమకొని
పెటమట్టుకునాస్నేరమ. 
కని  వీణకి  అద  ఇషట్టుముం  కలేదమ.  "నేనమ
సముంతముంగా  కథ  రాసత్తనమ"  అనమకునస్నేద  ఆ
పాప.  అయితే సముంతముంగా కథలమ రాయటముం
ఏమముంత సమలభముం కదమగదా, తరమవాతి రోజు
ఉదయనస్నే బడకి వచర్చిసరకి ఏముం రాయలో
అసలమ  గమరమత్తక  రాలేదమ  వీణకి!  అలాముంటి
సమయముంలో తనకి ఎదమరవైముంద గౌర. 

"నమవర్వి  ఏముం  కథ  రాసమత్తనాస్నేవ  గౌరీ?"  అని
అడగముంద వీణ. 

గౌర విచరముంగా నవిర్విముంద- "నాకు రాయటమ
రాదమ కదా?!" అనస్నేద. 

"మర  నీకు  తెలసిన  మముంచి  కథ  ఏదవైనా
ఉముంటే చెపప్పరాదసూ? నాకు ఏమీ ఐడయలమ
రావటేలదమ" అనస్నేద వీణ. 

"లేదమ  వీణా,  కథ  అముంటే  సముంతముంగానే
రాయల.  దానిక విలమవ ఎకుష్కవ.  జాగప్రతత్తగా
దేనిస్నే  గమరముంచి  ఆలోచిముంచినా  కథలమ
తయరవతాయి.  పోనీ,  నీకు  నచిర్చిన
సస్నేహితమరాల కథ ఒకటి  ఊహిముంచి రాయి!

నేనముంటే ఏమీ రాయలేనమ,  అక్షరాలమ  రాక-

నీకమ,  నమవర్వి  ఏదనమకుముంటే  అద
రాయగలవ!" అనస్నేద గౌర. 

ఆ  మాటలమ  వినగానే  వీణ  మనసమలో
అపప్పటికపప్పడు ఒక కథ తయరవైముంద!  ఆమె
వముంటనే  గౌరని  దగరరకి  తీసమకొని-  "నాకు
కథా  రచనలో  మొదటిసర్థినముం  వచిర్చినా-

రాకపోయినా పరేలదమ గాని, నీతో మాటలడాక
'సస్నేహితమరాలముంటే  నీలాగ  ఉముండాల'  అని
తెలమసమకునాస్నేనమ. మళళ కలమసత్త-" అని చెపిప్ప
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కథా రచనకు పరమగమ పెటిట్టుముంద. 

ఆనాటి కథా రచనలో మొదటి బహుమతి
వీణదే! తనమ రాసిన కథని పటమట్టుకొచిర్చి గౌరకి
చసూపిముంచిముంద వీణ- "ఇదగో గౌరీ! నీకు అనిస్నే
సముంగతమలమ  తెలమసమ  కదా,  అక్షరాలమ
ఎముందమకు  రావ?  నేనమ  నీకు  తెలమగమ
రాయడముం,  చదవటముం  అనీస్నే  నేరప్పసత్తనమ
సరేనా?" అనస్నేద. 

"నేనమ ఎముందరనో అడగానమ. నాకు ఎవర్విరసూ
సహాయముం  చయలేదమ.  నమవర్వి  నేరప్పసత్త

తపప్పకుముండా నేరమర్చికుముంటనమ" అనస్నేద గౌర. 

"నేనమ  నేరప్పసత్తనమలే;  కనీ  నమవర్విటల  ఎవరో
వసత్తరనీ  ఏద నేరప్పసత్తరనీ ఎదమరమ  చసూససూత్త
కూరోర్చికూడదమ-  సముంతముంగా పప్రయతిస్నేముంచల.

సరేనా?"  అని  వముంటనే  చదమవ  మొదలమ
పెటిట్టుముంద  వీణ.  తర్విరలోనే  గౌరకీ  చదవటముం,

రాయటముం వచర్చిసిముంద. 

పద  సముంవతనరాల తరమవాత ఏముం  జరగముంద
ఊహిముంచగలరా?! 

"వీణ  మముంచి  ఉదయ్యగముం  చసత్తముంద;  గౌరకి
పెళలయిపోయి  ఇముంటల  కూరమర్చిముంద"

అనమకుముంటమనాస్నేరా? లేదమ! 
వీణ  గొపప్ప  రచయిత  అయిముంద;  గౌర  ఓ
మముంచి ఉదయ్యగముం చసమత్తనస్నేద! 

వాళల  జీవితాలమ  మారడానికి  ఓ  అముందమెవైన
సస్నేహమ కరణముం!!

మరనిస్నే సముంత కథలమ రాయముండ!

మీరమ పిలలలా?! ఎకష్కడా చసూసి కపీ కొటట్టుకుముండా పూరత్తగా సముంతముంగా ఏదవైనా చకష్కని కథ రాశారా? 

దానిస్నే కొతత్తపలలకి పముంపిముంచముండ.  కథతోబాటమ మీరమ చదవ తరగతి, బడపేరమ, మీ  చిరమనామా, వీలవైతే 
మీ పాస్ పోరమట్టు సెవైజు ఫొట కూడా పముంపముండ.  మీ కథ పప్రచమరముంపబడతే మీకు ఒక కొతత్తపలల పసత్తకముం 
ఎలాగసూ పముంపిసత్తముం. దాముంతోబాటమ,  తాతగారమ (కబషర్ణుమసూరత్తగారమ, విశాబ్రాముంత సముంచలకులమ- వయ్యవసయ 
శాఖ) మమమ్మాలస్నే మెచమర్చికుముంటసూ పముంపే 100రసూ.ల బహుమతినీ అముందమకోముండ!
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      అడవి తలల 
రచన: జయదమరర, మరాయ్యల గసూడ. 

ఒక  ఊళల   శివయయ్య  అనే  యమవకుడు
ఉముండేవాడు.  వాళలద చలా పేద కుటమముంబముం.

శివయయ్య  చినస్నేపప్పటి నమముండ కూల పనమలమ
చసమకుముంటసూ డగప్ర  వరకు చదమవకునాస్నేడు.

అతనమ  డగప్ర  చదవటపప్పడే  వాళల  నానస్నే
చనిపోయడు.  వాళల  నానస్నే  చనిపోయిన
తరమవాత  శివయయ్య చదమవ ఆపేసి, ఉదయ్యగముం
కోసముం  వతకసగాడు.  కనీ  ఎముంత

పప్రయతిస్నేముంచినా ఉదయ్యగముం దొరకలేదమ.  చివరకి
వాళలకి తిముండ దొరకడానికి కూడా కషట్టుమెవైముంద.

ఇక  చసదేమీ  లేక  కటట్టులమ  కొటిట్టు,  వాటిని
అమమ్మా  జీవనముం  సగదాద్దమని అనమకునాస్నేడు.

అతనికి  తెలమసమ-  చెటమల  నరకడముం  వలల
వరార్షలమ  రావని.  అయినా తపేప్పటటమల  లేదమ
మర! 

అయిషట్టుముంగానే  మరమసటి  రోజు   కటట్టుల
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కొటట్టుడానికి  అడవికి  వళలడు.   అడవిలో
కటట్టులమ కొడుతసూ ఉముండగా శివయయ్యకు బాగా
ఆకల  వసిముంద.  "అడవిలో  ఏముం
దొరమకుతాయి?"  అని  కొదద్ద  సప
ఊరమకునాస్నేడు.  అయినా  ఆకల  వససూత్తనే
ఉముంద. 'తినేముందమకు ఏమెవైనా కవలనముందే' అని
అడవిలో అముంతా వతమకుష్కముంటసూ తిరగాడు.

అద  ఏపిప్రయల  నెల-  చెటలనీస్నే  పచర్చిగా
ఉనాస్నేయి.  అనిస్నేటికీ  పూలమ,  అకష్కడకష్కడా
పళమళ  ఉనాస్నేయి.  శివయయ్యకు ఏవి  తినచోర్చి,

ఏవి  తినకూడద  అముంత  బాగా  తెలీదమ-
అయినా  తన  అనమమానముం  కొదీద్ద  నచిర్చిన
పళమళ  కోసమకొని  తిని  చసూశాడు.  వాటిలో
కొనిస్నే అదమర్భుతముంగా ఉనాస్నేయి! 

వాటిని  తిముంటసూ  ఉముండగా  అతనికి  ఒక
ఆలోచన వచిర్చిముంద:  "నేనమ ఈ పళమల  అమమ్మా
ఎముందమకు జీవనముం సగముంచకూడదమ?  చెటలనమ
కొటట్టుకుముండా  ఉముండొచమర్చి  కదా!"

అనమకునాస్నేడు.  వముంటనే  తనకు  నచిర్చిన
కయలమ,  పళమళ   కొనిస్నే  కోసమకొని,

పకష్కఊరకి వళల అమమమ్మాకొని వచర్చిడు. 

అపప్పటిక అకష్కడ వాళల అమమ్మా శివయయ్య కోసముం

ఎదమరమచసూససూత్త  ఉనస్నేద.  'కటట్టులమ  ఏవిరా?'

అని  అడగతే  జరగనదముంతా  చెపిప్ప,  తనమ
సముంపాదముంచిన  డబమబ్బాలస్నే  ఆమె  చతిలో
పెటట్టుడు  శివయయ్య.  "ఒరే,  అడవిలో  ఏ
కయలమ  మముంచివ,  ఏవి  కవ
తెలమసమకోవాల.  ఎవరనెవైనా అడగ ఏవి దేనికి
పనికొసత్తయో  కూడా  కనమకోష్కవాల"  అని,

వాళల అమమ్మా వళళ ఊళళ వాళళనమ అడగ ఆ
సమాచర ముం కూడా తెచిర్చి పెటిట్టుముంద. 

ఆ తరార్విత శివయయ్య, వాళళ అమమ్మా ఇదద్దరసూ
పిలలలమ  ఇషట్టుముంగా తినే రేగపళమళ,  జానిపళమళ,
నేరేడు  కయలమ,  బలజపళమళ,  కలవి
కయలమ,  వీటితోబాటమ  పెదద్దవాళలకు
ఉపయోగపడే  కుముంకుడు  కయలమ,  ఉసిర
కయలమ,  తేనె-  ఇలా రకరకల వసమత్తవలనమ
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అడవిలోముంచి  తెచిర్చి  ఊళళలో  అమమ్మాటముం
మొదలమ పెటట్టురమ. 
ఆ సముంవతనరముం వానలమ సరగా లేక,  ఊరలో
కూడా  పనమలమ  ఏవీ  లేక,  ఊళళవాళమళ
చలామముంద  పటస్నేలకు  వలస  పోతామని
బయలమదేరారమ. 

కనీ శివయయ్య "అడవి తలల ఉముండగా మనకు
అముంత అవసరముం ఏమొచిర్చిముంద?"  అని ఊళళ
యమవకులకు  మరకొముంతమముందకి  తనమ
చసమత్తనస్నే  పనినే  నేరాప్పడు.  తనమ  బద్రితకటమ
కకుముండా  మరకొముంత  మముందకి   బద్రితమకు

తెరమవ కలప్పముంచడు. 

అయితే  తర్విరలోనే  అడవిలోనే  పళమల,
కయలమ దొరకటముం కషట్టుమెవై పోయిముంద. 

ఊళళ  వాళలముంతా  సమావశమయయ్యరమ.
"అడవిని  నమమమ్మాకుముంటే  బాగమముంద.  కనీ
ఇలాముంటి  సమసయ్యలమ  వసత్త  ఏముం  చెయయ్యల?

అముందమకని  మనముం  మన  పలాలోలనే
పముంటలతో  పాటమ  పూల  చెటమల,
కూరగాయలమ,  పళమల  పముండదాద్దముం.  నీళళ
పదమప  కోసముం  బముందమ  సదయ్యముం  చదాద్దముం.

పప్రసమత్తతానికి పూలమ తర్విరగా పూసత్తయి కబటిట్టు
మమముందమ  పూలచెటమల  పెటమట్టుకుముందాముం,

తరమవాత  మగలన  పముంటలమ  చతికి  వసత్త
వాటిని అమమ్మా  జీవనముం  సగదాద్దముం"  అనాస్నేడు
శివయయ్య. 
ఇముంత  మముంచి  సలహా  ఇచిర్చినముందమకు
గాబ్రామసమత్తలముంతా శివయయ్యని అభనముందముంచరమ.
అముందరకీ  లాభదాయకమెవైన  ఈ  పధకముం
ఫలముంచిముంద.  ఆ సముంవతనరముం ఊళళ  ఎవర్విరసూ 
వలస పోలేదమ! 

కొటట్టుకుముండా, తిటట్టుకుముండా విదయ్య నేరేప్ప ఉపాధాయ్యయమడే నిజమెవైన గమరమవ.
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అమామ్మా కథ చెపప్పవా? 
రచన: ఎముం పప్రణీత, పదవ తరగతి, తేజ విదాయ్యలయముం, కోదాడ, నలరముండ జిలాల, తెలముంగాణ. 

"అనగనగా ఒక చెటమట్టు.  ఆ చెటమట్టు  కిముంద ఒక
పటట్టు" అని అనస్నేద అమమ్మా ఎపప్పటిలాగానే, తన
పాపకోసముం కథ మొదలమ పెడుతసూ. 

"అమామ్మా ఎపప్పడూ అదేనా,  వరే కథ చెపప్ప"
అడగముంద పాప. 

"అనిస్నే  కథలసూ  ఒకలాగా  మొదలవతాయి
పాపా, రానమ రానమ మారపోతెవై. ఈ కథ నీకు
తెలీని కొతత్త కథ" అముంద అమమ్మా. 
"ఊఊఁ సరే, అయితే, చెపప్ప" అముంద పాప. 

అమమ్మా కొనసగముంచిముంద- "నీకు తెలమసమ కదా,

అడవిలో ఒక పెదద్ద నద ఉముంద. ఆ నద ఒడుడ్డాన
పెదద్ద అడవి ఉముంద.  ఆ అడవిలో ఉముంద,  నేనమ
చెపిప్పన చెటమట్టు.  ఆ చెటమట్టుమీద ఒక కకి తన
పిలలలతో  కలసి  జీవిసమత్తనస్నేద.  ఒకసర
ఏమెవైముందముంటే,  పిలలలకు  ఆహారముం
తీసమకురావడానికి వళలముంద తలల.  కకి పిలలలమ
మర చలా ఆకతాయిలమ కదా,  అముందమకని
అవనీస్నే  తలలకకి లేని సమయముం చసూసమకొని
తలలమ కిముందకి వముంచి నదలోకి చసూససూత్త గొడవ
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పడటముం మొదలమ పెటట్టుయి. 

కొముంచెముం  సపటికి  వనకిష్క  తిరగవచిర్చిన  తలల
కకికి,  తలకిప్రముందమలమగా  ఉనస్నే  పిలలలమ
కనబడాడ్డాయి.  దానికి చలా భయముం వసిముంద.

అదనస్నేద- 

"పిలలలసూ!  అటల  తొముంగ  చసూడకముండమామ్మా.
కలమ జార కిముంద పడవచమర్చి, నీళలలో కొటమట్టుకు
పోవచమర్చి,  శతమప్రవలమ  ఎవరవైనా  మనమీద
దాడ  చయచమర్చి-  పప్రమాదముం  జరగాక  ఇముంక
ఏమీ  చెయయ్యలేముం  కదా,  అముందమకని
మమముందమనమముండే జాగప్రతత్తగా ఉముండాల" అని.  

పిలలలమ తలల  మాటలనమ వినాస్నేరమ-  ఆ క్షణముం
వరక ! తరమవాత వాళల పని వాళలద! 

మరాస్నేటి  రోజున  తలల  ఆహారానికి  వళలగానే
మళల  కిప్రముందకి  తొముంగచసూడడముం  మొదలమ
పెటట్టుయి. ఈ సర తలల పిలలలనమ ఇముంకొముంచెముం
గటిట్టుగా మముందలముంచిముంద. "చెపేప్పద మీ మముంచిక
కదా!  ఆ  మాతద్రిముం  అరర్థిముం  చసమకోకపోతే
ఎలాగ?" అనస్నేద. 

అయినా పటిట్టుముంచమకోలేదమ కకి పిలలలమ. 
తరమవాతి  రోజు  ఏమెవైముంద  తెలమస?  తలల
అటమ  ఆహారానికి  వళళగానే  పిలలలనీస్నే  లేచి

తలకిప్రముందమలమగా  వప్రలాడుతసూ  ఒక  దానిని
ఒకటి  నెటమట్టుకోవటముం  మొదలమ  పెటట్టుయి.

అముంతలోనే  ఒక  కకి  పిలల  పటమట్టు  తపిప్పముంద.

తటలమన నదలో పడముంద;  మగతావి ఇముంక
చసూససూత్తముండగానే  నదలో  కొటమట్టుకుని
పోయిముంద! 

మగలన   పిలలలనీస్నే  భయముంతో  కెవర్విమని
అరచయి- హాహాకరాలమ చశాయి" 

అమమ్మా  కథ  ఆపిముంద-  పాప  కళళలో  నీళమళ-
"కకి పిలల ఇముంక రాలేదా, పాపముం?!" అనస్నేద. 

"ఇముంక  కథ  ఐపోలేదమ  పాపా"  చెపిప్పముంద
అమమ్మా-  "సరగార  ఆ  సమయనికి  తలల  కకి
నదపెవైనమముండ  ఎగమరమకుముంటసూ  వసమత్తనస్నేద.

పిలలల  అరమపలమ  వినగానే  దానికి  సముంగతి
అరర్థిమెవైముంద.  కిప్రముందకి  చసూససరకి
మమనమగమతసూ,  తేలమతసూ  కొటమట్టుకుపోతమనస్నే
పిలల కనిపిముంచిముంద.  అద ఒకష్కసరగా నీళలలోకి
దసూకి,  కొటమట్టుకుపోతమనస్నే  పిలలనమ  మమకుష్కన
కరచమకొని గసూటికి ఎగర వచిర్చిముంద. 

పిలల  నీళమళ  మద్రిముంగ,  కొస  పాబ్రాణముంతో
కొటమట్టుకుముంటమనస్నేద  పాపముం!  అపప్పడు  తలల,
మగలన పిలలలమ అనీస్నే కలసి,  ఆ కకి పిలలని
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ఒతిత్త,  తమడచి,  రకష్కలతో  విసిర  సవలమ
చశాయి.  కొముంత  సపటికి  పిలల  కళమళ
తెరచిముంద. వాళళ అమమ్మాని, తోటి పిలలలస్నే గమరమత్త
పటిట్టుముంద. 

అపప్పడు తలలకకి అనస్నేద- "నేనమ మమముందే
చెపాప్పనా, పప్రమాదముం అని?! మీరమ నా మాట
వినలేదమ.  చసూశారా,  ఎముంత కషట్టుముం వచిర్చిముంద?

సమయనికి నేనమ అకష్కడే ఉనాస్నేనమ కబటిట్టు
పాపకి ఏమీ కలేదమ.  లేకపోతే ఎముంత నషట్టుముం
జరగద?!  అముందమకనే,  ఎపప్పడవైనా  సరే
పెదద్దలమాట విని బమదద్ధగా ఉముండాల అనేద!"

అని.  ఇక  అపప్పటినమముండ   పిలలలనీస్నే  చలా
జాగప్రతత్తగా ఉనెవైస్నే" అని మమగముంచిముంద అమమ్మా. 
ఆ  రోజున  నానస్నే  పనమలమ  మమగముంచమకొని
ఇముంటికి  వచర్చిక,  వాళల  నానస్నేకి  ఇదే  కథ
చెపిప్పముంద, పాప. 

నానస్నేకి చలా ఆశర్చిరయ్యముం వసిముంద.  "బలే కథ
చెపాప్పవ పాపా! అమమ్మాకి చసూశావా, పిలలలముంటే
ఎముంత పేప్రమో?!"అనాస్నేరమ. 
"లోకముంలో తలల పేప్రమ చలా మధమరమెవైనద 
అద అముందరకీ దొరకని ఒక వజద్రిముం 
వలకటట్టులేని ఒక నాణముం 
చయలేని ఒక యమదద్ధముం 
సర్విరముంలేని రాగముం 
మరమవలేని ఒక జాజ్ఞాపకముం"  అని తనమ రాసిన
ఓ కవిత వినిపిముంచరమ. 
"అముందర  అమమ్మాలసూ  అముంత  గొపప్పగా
ఉముండరమలేముండ!" అనస్నేద అమమ్మా-
"అమమ్మా ఉముండటముం ఒక వరముం 
ఆమె లేకుముంటే అదే ఒక శాపముం! 

బద్రితకల అని అనిపిసమత్తముంద అమమ్మా ఉముంటే 
ఎముందమకు  బద్రితకల  అనిపిసమత్తముంద  అమమ్మా
లేకుముంటే" అని తనసూ ఓ కవిత చెపేప్పసిముంద.

పాప  నవిర్విముంద.  "నమవర్వి  చెపిప్పన  మాట
విముంటనమలే  అమామ్మా,  ఎపప్పడూ  గొడవ
చయనమ!"  అని వాళల అమమ్మాకు మాట ఇచిర్చి
హాయిగా నిదద్రిపోయిముంద. 
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అడవిలో ఆసమపతిద్రి 
రచన: రషీవాయ్యలీ ససూష్కల పిలలలమ 

అనగనగా  ఒక  అడవి  ఉముండేద.  ఆ
అడవిలోని జముంతమవలనిస్నేముంటికీ, పాపముం  ఏద
ఒక సమయముంలో గాయలమ తగమలమతసూనే
ఉనాస్నేయి.   గాయలమ  తగలనపప్పడు
వాటిని  ఎలా  మానమప్పకోవాలో  ఆ
జముంతమవలకి  తెలీదమ!  రానమ  రానమ  ఈ
సమసయ్య బాగా పెదద్దదవైముంద.  పటిట్టుముంచమకోకపోతే
ఇముంక  వీలయయ్యటమల  లేదమ.  అముందమకని,

అడవిలోని జముంతమవలనీస్నే ఒకసర సమావశమయయ్యయి.  సిముంహముం ఈ సమావశానికి పెదద్ద . 
అద  మమముందమగా  లేచి,  "మనముం  అముందరముం
పప్రతిరోజూ  ఏవ  కొనిస్నే  గాయల  బారన
పడుతమనాస్నేమమ.  గాయలమ  తగలనపప్పడు
వాటిని  ఎలా  మానమప్పకోవాలో  మనలో
చలామముందకి  తెలీటముం  లేదమ.  సమసయ్య  బాగా
పెదద్దద.  మనమముంతా  కలసి,  ఐకమతయ్యముంతోటే
దీనిస్నే  సధిముంచగలముం.  మీలో  ఎవరవైనా  దీనికి
పరషాష్కరముం  ససూచిముంచగలరా?" అనస్నేద. 

అపప్పడు నకష్క లేచి  "మనమముందరముం ఏకముం అవదాముం.  మనకు హాని కలగముంచవాళళనముందరనీ
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చముంపేదాద్దముం" అనస్నేద. 

సిముంహముం దాని మాటలస్నే  కొటిట్టు  పడేససూత్త  "ఇద
వీలమ  కదమ-  మనకు  హాని  కలరముంచ  దబబ్బాలస్నే
మనముం ఎలా చముంపగలముం?"  అనస్నేద నవర్వితసూ.

"వరే ఎవరవైనా దీనికి పరషాష్కరముం చెపప్పగలరా?"

అని మగలన వాళళ కసి చసూసిముంద. 

అపప్పడు పల లేచి  "మనముం గాయల బారన
పడుతమనస్నేద  చలా  వరకు  మనమషమల  వలేల,
కబటిట్టు  వాళమళ  మన  అడవిలోకి  రాకుముండా
అడుడ్డాకుముంటే సర" అనస్నేద.  

"ఇద కొముంచెముం  బానే ఉముంద.  ఐతే మనమషమలనమ  ఆపటముం  ఏమముంత సమలభమెవైన  పని  కదమ.
పప్రసమత్తతానికి సభనమ ఇముంతటితో మమగదాద్దముం. రేప
ఉదయముం  తొమమ్మాద  గముంటలకలాల  సభ  మళళ
మొదలవతమముంద.   ఆలోగా  మీరమ  బాగా
ఆలోచిముంచి  ఏదవైనా  మారరముం  ససూచిముంచముండ"

అనస్నేద సిముంహముం. 

మరాస్నేడు  జముంతమవలనీస్నే  ఏవవ  ఆలోచనలమ
చెపాప్పయి  గానీ,  సిముంహ  రాజుకు  అవవీ 
నచర్చిలేదమ. 
ఇముంతలో కుముందేలమ లేచి నిలబడ, "మహారాజా!

గాయలమ,దబబ్బాలమ రకరకల కరణాల వలల ఎదమరవర్వివచమర్చి-  కవలముం మనమషమల వలలనే కదమ.
అముందరసూ కొముంచెముం ఆలోచిముంచముండ- 
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మానవలకు దబబ్బా తగలతే వాళమళ ఆ దబబ్బా తగలముంచిన వసమత్తవలస్నే ఏమీ అనరమ-  దగరరోల ఉనస్నే
ఆసమపతిద్రికి  వళతారమ!  అముందమకని,  మనముం కూడా మన సమసయ్యనమ  దసూరముం  చసమకోవాలముంటే
వాళలలాగ ఒక ఆసమపతిద్రిని నిరమ్మాముంచమకోవాల. వరే మారారలేవీ  పని చెయయ్యవ" అనస్నేద.  

జముంతమవలనీస్నే  "అవనవనమ"  అనాస్నేయి.  ఇముంత
అదమర్భుతమెవైన  ఐడయ  ఇచిర్చినముందమకు
కుముందేలమనమ అభనముందముంచయి.  

అనీస్నే  జముంతమవలమ  కలసి  శప్రమముంచి  ఒక
ఆసమపతిద్రిని  నిరమ్మాముంచమకునాస్నేయి.  ఆ
తరమవాతగానీ  వాటికి  అనమమానముం  రాలేదమ-
"అవనసూ,  మనముం  ఇముంత  కషట్టుపడ  ఆసమపతిద్రి
కటట్టుముం కదా, మర మనకు డాకట్టురమ గారమ ఏర?"

అని. 

"ఇముంకెవరమ,  ఈ  ఐడయ  ఇచిర్చిన  కుముందేలే
మనకు డాకట్టురమ" అనస్నేద సిముంహముం. 

అపప్పటిక రకరకల మముందమ మొకష్కల గమరముంచి
చదవి  పెటమట్టుకునస్నే  కుముందేలమ  "సరే,

దానిదేమమముంద?" అనస్నేద. 

అపప్పటి నమముండ అడవిలోని జముంతమవలనీస్నే దబబ్బా
తగలతే చలమ-  కుముందేలమ  డాకట్టురమగార  దగరరకి
పరమగమ పెటట్టుసగాయి!  
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ఉడత సయముం 
రచన: సి.హెచ .మయమర , 4C,మహిముందద్రి అకడమీ, జహరాబాద్, తెలముంగాణ రాషట్టుస్త్రీముం.

 సౌజనయ్యముం : మన లవైబద్రిరీ, జహరాబాదమ

ఒక రోజున ఓ ఉడత ఎకష్కడనమముండ వచిర్చి
ఇముంటలకి దసూరముంద.  అద ఒక మమసలాయన
ఇలమల.  ఉడత  ఇముంటల  లోపల  గదలోకి
పరమగతిత్త,  ఒక  మసూలన  వణికిపోతసూ
కూరమర్చినస్నేద. ఆ సమయనికి మమసలాయన
ఇముంటల  లేడు.  ఆయన  తిరగ  వచర్చిసరకి
గదలోముంచి  ఏవ  శబాద్దలమ  వినిపిసమత్తనాస్నేయి.

చసూసత్త ఉడత! వముంటగదలో, గనెస్నేల మాటమన,

వణికిపోతసూ కూరొర్చిని ఉనస్నేద! 

మమసలాయనకు  దానిస్నే  చసూసత్త  మమచర్చిట
వసిముంద.  దాని భయముం చసూసి జాల వసిముంద
కూడా.  మెలలగా  చతమలమ  చపి,  దానిస్నే
పటమట్టుకొని,  ఎతమత్తగా  ఉనస్నే  పెటట్టు  మీద
కూరోర్చిబెటట్టుడు.  తనమ చసమకునస్నే టొమాట
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ససూప ని  ఒక  చినస్నే  పేలటల  వసి  దాని
మమముందమముంచడు. 

ఉడత  కొముంచెముం  సప  కదలలేదమ.  భయముం
భయముంగా అటలగ కూరమర్చినస్నేద.  ఆ తరార్విత
మెలలగా  అడుగమ  మమముందరకి  వసి  ససూప ని
నాకటముం  మెదలమపెటిట్టుముంద.  కొముంత  సపటికి
అముంతా తాగసిముంద. 

ఆ  తరార్విత  దాని  భయముం  మాయమెవైముంద.

మమసలాయన ఏమీ చెయయ్యడని అరర్థిమెవైముంద.

ఇముంటల  అముంతట  తిరగముంద,  ఇముంటి
బయటికెళళ  చసూసిముంద.  సముంతోషముంగా
ఎగమరమకుముంటసూ ఆడముంద. 

దాని  ఆటలమ,  గముంతమలమ  మమసలాయనకు
ఎముంతో  తమాషాగా  అనిపిముంచయి.  ఆయన
తన  దగరరమనస్నే  బెలలముం  మమకష్కలమ,  పలీలలమ-
కొనిస్నే  కొనిస్నే  తెచిర్చి  పెటట్టుడు  దానికి.  దానికి
అవనీస్నే  నచర్చియి.   ఆ  రోజముంతా  అకష్కడే,

మమసలాయన చమటసూట్టు తిరమగమతసూ ఉనస్నేదద.

ఆ రోజు రాతిద్రి,  మమసలాయన పడుకునాస్నేక,

గమనిముంచిముంద ఉడత- ఎలమక ఒకటి, బయట
నమముంచి  ఇముంటికి  కనస్నేముం  చసమత్తనస్నేద.

మమసలాయన  ఇముంక  అద  చసూసమకునస్నేటమల
లేదమ.. 
తరార్వితి  రోజున  ఆయన  పనిచసమకొని
వచర్చిలోగా  ఉడత  కిటికీలోముంచి  లోపలకి
బయటికి  తిరమగమతసూ  కొదద్దకొదద్దగా
మటిట్టుపటమట్టుకు వచిర్చి, ఆ కనాస్నేనిస్నే కపేప్పసిముంద. 

అద  చసిన  పనిని  చసూసి  మమసలాయన
ఎముంతో సముంతోషముంచడు. "అముంత చినస్నే పాబ్రాణి..

అయినా  దానికి  ఎముంత  కబతజజ్ఞాత  ఉముంద
కదా!" అనమకునాస్నేడు. కనాస్నేనిస్నే సిమెముంటమతో
మసూససడు. 

అపప్పటినమముండ ఆ ఉడతనమ  మరముంత శప్రదద్ధగా
చసూసమకునాస్నేడు. 

అనీస్నే ఒకటే రేటమ!

కసట్టుమర: ఏద కొనాస్నే వముంద రసూపాయలేనా?

యజమాని: అవనమ అనీస్నే ఒకటే ధర...

కసట్టుమర: అయితే ఈ వముంద తీసమకొని మీ మమముందమనస్నే గలాల పెటట్టు ఇవర్విముండ!

నవర్వి
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సస్నేహముం
రచన: P. రసూపేష, 6 వ తరగతి, M. పదమ్మాజ, 8 వ తరగతి, రషీ వాయ్యలీ ససూష్కల. 

రామాపరముంలో  చముందద్రిమమ్మా,  సమయయ్య  అనే
భారాయ్యభరత్తలమ  ఉముండేవాళమళ.  ఏ  రోజుకరోజు
పనికి  పోతే  గానీ  ఇలమల  గడవని  పరసిర్థితి
వాళళద.  ఇదద్దరసూ  కూల  పనమలమ
చసమకునేవాళమళ.  వాళళకు ఒకష్కడే కొడుకు-

పేరమ రామారావ.  

మొదటల  భారాయ్యభరత్తలదద్దరసూ  వాడని  బడకి
పముంపిముంచలేదమ.  "పేదళలకు  చదమవ-

లముందమకు?"  అనేశాడు సమయయ్య.  అయితే

రామారావకు  మాతద్రిముం  బడకి  వళళలని
ఉముండేద.  ఆ ఊరోల పనిచస ఉపాధాయ్యయమడు
కూడా  "మీవాడు  తెలవవైనవాడమామ్మా,  బడకి
పముంపముండ-  బాగమ  పడతాడు"  అని
కనబడడ్డాపప్పడలాల  చెపాప్పడు.  దాముంతో  "సరేలే,

పద వరకు చదవిదాద్దముం"  అని,  వాడని బడకి
పముంపసగారమ భారాయ్యభరత్తలమ. 
రామారావకు తలలదముండుప్రల  కషట్టుముం  తెలమసమ.
అముందమకని వాడు పప్రతి ఆదవారమసూ పోయి
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ఇముంటికి  అవసరమెవైన  కటట్టులమ
కొటమట్టుకొచర్చివాడు;  తన  బటట్టులమ  తనే
ఉతమకుష్కనేవాడు;  ఇముంటి  పనమలమ  చసి
పెటేట్టువాడు;  సెలవలోల  పలముం  పనమలమ
చసవాడు;  బళళ కూడా మనసమ పెటిట్టు బాగా
చదవవాడు;  అముందర  చతా  'మముంచి
పిలలవాడు' అనిపిముంచమకునాస్నేడు. 

పద  తరగతి  పరీక్షలోల  వాడకి  మముంచి
మారమష్కలమ  వచర్చియి.  పటస్నేముంలో  ఉనస్నే
కలేజీ వాళమళ  "మీ వాడకి ఫీప్ర సటమ ఇసత్తముం-

హాసట్టుల ఫీజులమ మాఫీ చసత్తముం"  అని కబమరమ
పెటట్టురమ-  దాముంతో  "ఇముంకో  రముండేళమళ
చదవనిదాద్దముంలే-పోనీ" అని కలేజీలో చరార్చిరమ
తలలదముండుప్రలమ. 
ఆ  సరకి  రామారావకి  చదమవముంటే  చలా
ఇషట్టుముం  ఏరప్పడముంద.  కనీ  వాడకి  తెలమసమ-
వాడని  ఆమాతద్రిముం  చదమవలమ  చదవిముంచ
సర్థిమత కూడా వాడ తలలతముండుప్రలకు లేదమ.
అముందమకని  వాడు  కలేజీ  అయిపోగానే
పటస్నేముంలోని  దమకణాలోల  లకష్కలమ  రాస  పని
పెటమట్టుకునాస్నేడు.  తలలదముండుప్రల  మీద
ఆధారపడకుముండా  ఏదవైనా  పని  చసి

చదమవకోవాలని,  సెలవలోల  పనికి
పోయవాడు.  అలా వచిర్చిన డబమబ్బాలోల కొముంత
చదమవకు  వాడుకొని,  మగతాద  ఇముంటల
ఇచర్చిసవాడు-  ఎపప్పడూ  ఒకష్క  నిమషముం
కూడా ఖాళగా ఉముండేవాడు కదమ. 

కలేజీలో చరన మొదటి రోజునే 'రసూపేష'

అనేవాడు  పరచయముం  అయయ్యడు
రామారావకి. రసూపేష ధనవముంతమల కొడుకు.

వాడ చతిలో ఎపప్పడూ డబమబ్బాలమ ఆడుతసూ
ఉముండేవి-  ఏవవ  కొనమకొష్కని  తిముంటసూ
ఉముండేవాడు;  అముందర  మీదా
విసమకుష్కనేవాడు;  ఎవర్విరతోనసూ  సరగా
మాటలడేవాడు  కదమ.  అయినా  వాడకి
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ఎముందమకనో రామారావ నచర్చిడు- వచిర్చి వాడ
పప్రకష్కనే కూరమర్చినేవాడు. 

కలేజీలో  కలసమలమ  మొదలయయ్యయి.

రామారావ రోజూ కద్రిమముం తపప్పకుముండా కలస్ కి
వళళవాడు.  ఎపప్పడు  చెపిప్పన  పాఠాలమ
అపప్పడు  చదవసవాడు.  ఎముంత  చినస్నే
హోముంవరమష్క  ఉనాస్నే  మరర్చిపోకుముండా
చససమకునేవాడు.  కని  రసూపేష  మాతద్రిముం
కలసమలకు వళలకుముండా బయట తిరగవాడు.

మళళ "నీ నోటమన ఇవర్విరా,  రాసమకొని మళళ
ఇచర్చిసత్తనమ" అనేవాడు. 

కొనాస్నేళమళ ఇదముంతా గమనిముంచిన రామారావ
రసూపేష తో  "ఒరే!  నమవర్వి  ఇలా  బయట

తిరగొదమద్దరా,  ఇదద్దరముం  కలసి  బాగా
చదమవకుముందాముం!  అరర్థిముం  చసమకో  పీలజ"  అని
రకరకలమగా  చెపాప్పడు.  కని  రామారావ
వినలేదమ-  "నీ పని నమవర్వి చసూసమకో-  నేనమ
అడగనపప్పడు  నీ  నోటమన  ఇవర్వి  అముంతే.

నీతమలమ బోధిముంచకు" అని అరచవాడు. 

"ఇముంక  చసదేమమనస్నేద?"  అని  రామారావ
పోయి తన పని తనమ చసూసమకునేవాడు. 

కొముంతకలముం  తరార్విత  మొదటి యసూనిట్
టస్ట్టు  పరీక్షలమ  మొదలయయ్యయి.

రామారావకు అనిస్నే  అముంశాలలోనసూ మముంచి
మారమష్కలమ  వచర్చియి;  ఇక  రసూపేష   పప్రతి
ఒకష్క సబెర్జుకుట్టులోనసూ ఫెయిల అయయ్యడు! 

రసూపేష  వాళల  ఇముంటల  ఈ  సముంగతముంతా
తెలసిముంద.  వాళమళ  వాడని  మముందలముంచరమ.
రామారావని ఇముంటికి రమమ్మాని, "మా వాడని
కొముంచెముం  గమనిముంచమకో  నాయనా!"  అని
చెపాప్పరమ.  "కలేజీ  అయిపోగానే  మా
ఇముంటికొచిర్చి  కూరొర్చిని  చదమవకోరాదసూ,

ఇదద్దరసూ?" అనాస్నేరమ. 
"అద  కషట్టుమముండ-  నేనమ  దమకణముంలో  పనికి
పోవాల"  అనాస్నేడు రామారావ.  అటల వాళల
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ఇముంటల  వాళలతో  పాటమ  రసూపేష కి  కూడా
రామారావ వాళళ ఇముంటి పరసిర్థితి తెలసిముంద. 

కొముంచెముం సప ఆగ,  తరార్విత-  "అయితే ఒక
పని చెయియ్య-  మాకూ దమకణముం ఉనస్నేద కద,

కలేజీ  అయిపోగానే  ఇదద్దరసూ  ఇకష్కడకి
రముండ-  కొదద్ద  సప  చదమవకునాస్నేక,  ఇదద్దరసూ
మా  దమకణముంలోనే  పని  చయచమర్చి.
ఇకనమముండ  మా వాడకి  'పాకెట్ మనీ'  అని
లకష్కలేననిస్నే  డబమబ్బాలమ  ఇవర్విముం.  నీకు
ఇచిర్చినటమలగానే  మావాడకి  కూడా
ఇపప్పటినమముండ  నెల  జీతముం  ఇసత్తముం-  దాముంతో
వాడు ఏముం కవాలముంటే అద చసమకుముంటడు.

ఏ సముంగతీ చెపప్పముండ మర-" అనాస్నేరమ రసూపేష
వాళల అమామ్మానానస్నేలమ. 
రామారావ రసూపేష వవైప చసూశాడు. "అముంత
పేదరకముంలో ఉముండ కూడా రామారావ ఎముంత
శప్రదద్ధగా చదమవతమనాస్నేడు- మర నేనమ?!" అని
విచరసమత్తనస్నే  రసూపేష  అపప్పటికపప్పడు  "సరే,

అటలగ  కనీయముండ-  ఇదద్దరముం  కలసి
చదమవతాముం, కలసి పనిచసత్తముం!" అనాస్నేడు. 

ఇక  ఆనాటినమముండ   రసూపేష,  రామారావ
ఇదద్దరసూ మముంచి సస్నేహితమలమ అయిపోయరమ.

ఇదద్దరసూ  ఒకష్క  కలససూ  మస్  కకుముండా
వళలరమ.  ఎపప్పటి  పని  అపప్పడు  పూరత్త
చసమకునాస్నేరమ.  రోజూ  సయముంతద్రిముం  పూట
దమకణముంలో పని చశారమ. వాళమల కలసి మెలసి
ఉముండటమ  కకుముండా  ఇతరమలకు  కూడా
సహాయపడుతసూ  మముంచి  పేరమ
తెచమర్చికునాస్నేరమ.  సముంవతనర పరీక్షలోల ఇదద్దరసూ
మముంచి  మారమష్కలతో  ఉతీత్తరర్ణుత  సధిముంచరమ.
అముంతేకదమ;  ఆ సముంవతనరముం వాళల  కలేజీలో
'బెస్ట్టు  ససూట్టుడముంట్ అవారమడ్డా'కు ఎముంపికయయ్యరమ
ఇదద్దరసూ! 

సధారణముంగా ఈ అవారమడ్డానమ ఒకష్కరక
ఇసత్తరమ.  అలా ఎముంపికెవైన వాళమల ఎముంత వరకూ
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చదవితే  అముంతవరకూ  అయయ్య  ఖరమర్చినముంతా
కలేజీ  వాళల  భరసత్తరమ.  కనీ  ఇపప్పడు
రామారావ,  రసూపేష ఇదద్దరసూ ఈ అవారమడ్డాకు
ఎముంపికయయ్యరమ-   దాముంతో  వాళలకు  ఏముం
చయలో అరర్థిముం కలేదమ. 
అపప్పడు  రసూపేష  "సర!  మా  ఇముంటల
డబమబ్బాల సమసయ్య లేదమ- మా అమామ్మా నానస్నేలమ
ననమస్నే  చదవిముంచగలరమ.  కనీ  రామారావ
వాళల  తలల  తముండుప్రలమ  చలా పేదవాళమల.  ఈ
డబమబ్బాల  సహాయముం  లేకపోతే  వాడకి  ఇక
చదమవకునే  వీలమముండదమ.  అముందమకని  ఈ
అవారమడ్డాకు  రామారావనే  సెలక ట్టు  చయముండ"

అనాస్నేడు. 

"అవనముండ-  రామారావ  వలలనే  మావాడకి
బాధయ్యత  తెలసి  వచిర్చిముంద.  కలేజీ

అయిపోగానే  ఇదద్దరసూ  దమకణముంలో  పని
చశారమ.  రామారావతో  పాటమ  మావాడకీ
జీతముం  ఇచర్చిముం.  తన  జీతముం  డబమబ్బాలమ
మొతాత్తనీస్నే  మావాడు పదమప చశాడు-  ఆ
మొతాత్తనిస్నే  కూడా  తన  వముంతమగా
రామారావకు  కనమకగా  ఇమమ్మానాస్నేడు-

అవారమడ్డాతోబాటమ  ఈ  మొతాత్తనిస్నే  కూడా
రామారావకు  అముందముంచముండ.  అతనమ  పెదద్ద
చదమవలమ  చదమవకొని  పెవైకి  రావాలనీ,

అముందరకీ పనికొచర్చి పనమలమ చయలని మా
కోరక!"  అనాస్నేరమ  రసూపేష  వాళల
అమామ్మానానస్నేలమ. 
తోటి విదాయ్యరమర్థిలమ, కళశాల పెదద్దలమ అముందరసూ
రసూపేష-రామారావల  సస్నేహానిస్నే
మెచమర్చికునాస్నేరమ. 

టిపప్ప!
హెడామ్మాసట్టురమ (కొతత్తగా చరమతమనస్నే పాపతో) : నీ పేరేముంటి పాపా?

పాప: టిపప్ప
హెడామ్మాసట్టురమ: మమదమద్ద పేరమ కదమ పాపా, అసలమ పేరమ చెపప్ప
పాప:  నా అసలమ పేరే టిపప్ప సర!

హెడామ్మాసట్టురమ: అదేముంటమామ్మా?! మీ నానస్నే టిపప్పసమలాత్తన అభమానా?

పాప: అదేముం కదమ సర, ఆయన హోటలోల సరర్విర గా పని చసత్తడు. అముందమకని నాకు ఈ పేరమ పెటట్టుడు.
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అముందవచిర్చిన మముంచితనముం 
రచన : అఖిల కుమార, భవానిపరముం, విజయవాడ. 

మారమప్పచరమప్పలమ: కొతత్తపలల 

సతాపరముం  ఊరపెదద్ద  శముంకరమడు  ధనికుడే
గాక,  చలా  దయగమణముం  ఉనస్నేవాడు.

అతనికి  పూరీర్వికులనమముండ  సముంకద్రిమముంచిన
ఆసమత్తలమ  చలానే  ఉముండేవి  కనీ,  వరే
వాయ్యపారాలముంటసూ  ఏవీ  ఉముండేవి  కవ.

సర్వితహాగా  మముంచి  మనసమ  కలవాడు
కవటముంతో   అతనమ  తన  సమయనస్నేముంతా
పప్రజలకు  ఉపయోగపడే  పనమలక  వచిర్చిససూత్త

ఉముండేవాడు.  ఊళళవాళళ  కక  ఆ
చమటమట్టుపప్రకష్కల   అముందరసూ  అతని  గమరముంచి
చలా గొపప్పగా చెపప్పకునేవాళమళ. 
ఒక వానాకలముంలో  సతాపరానికి ఏనాడూ
లేనముంత  భారీ  వరద  వచిర్చిముంద.  తమఫానమకు
తోడు  చెరమవకూ  గముండ  పడటముంతో  పెదద్ద
నషట్టుమ సముంభవిముంచిముంద.  ఆ వరద వలల చలా
మముంద  ఇళమల  కోలోప్పయరమ;  కొముందరమ
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వరదలో  కొటమట్టుకుపోయరమ.  శముంకరమడు
ఉముండే భవనముం తపప్ప ఊళళని ఇళళనీస్నే ఎముంతో
కొముంత  కూలపోయయి.  శముంకరమడ
భవనానికి మాతద్రిముం ఏమీ కలేదమ. 
అయితే  కూలన  చెటలనమ,  సరర్విసర్విమసూ
కోలోప్పయిన ఇళలనమ చసూసి శముంకరమడు చలా
బాధపడాడ్డాడు.  ఊళళని  జనాలముందరకీ  తన
భవనముంలో  చోటమ  కలప్పముంచడు;  వాళళకు
మసూడు పూటలా భోజన ఏరాప్పటమల చశాడు.

వరద  భీభతనముం  తగరన  తరార్విత  ఇళమల
కొటమట్టుకుపోయిన  వాళళకు  అముందరకీ  ఇళమల
కటిట్టుముంచడు.   ఇళమళ  కటేట్టు  పని
పూరత్తయముంతవరకూ అముందరకీ తనే ఆశప్రయముం
ఇచర్చిడు.  దీనమలవైన  పప్రజలకు  తనే  దవైవముం
అయినాడు. 

ఈ  కద్రిమముంలో  శముంకరమడు  తన  తాహతమనమ
మముంచి  ఖరమర్చి  చశాడు.  ఇలా  దానాలమ,
ధరామ్మాలమ  చసి  చసి  అతని  ఆసిత్త  మొతత్తముం
తరగపోయిముంద.  చసూససూత్త  చసూససూత్తముండగానే
అతనమ  పేదవాడవైపోయడు.  అముంతవరకూ
అతనిస్నే  'మముంచివాడు'  అని
మెచమర్చికునస్నేవాళమళ  చలామముంద  ఇపప్పడు

మొహముం చటమ చయటముం మొదలమ పెటట్టురమ.
నేనమ  చెపాప్పనమ  కదరా,  "కూరొర్చిని  తిముంటే
కొముండలవైనా  కరగపోతాయి,  నీ  దానాలసూ
ధరామ్మాలసూ  ఏద  ఒకనాడు  నీ  తలక
చమటమట్టుకుముంటయి  అని  చెబతే  వినాస్నేవ
కవ!"  అని  వాళళ  అమమ్మా  కూడా
బాధపడటముం  మొదలమ  పెటిట్టుముంద.  కషాట్టులమ
కలసి  వచిర్చినటమల,  ఆమె  ఆరోగయ్యముం  కూడా
అకసమ్మాతమత్తగా  మముందగముంచిముంద.  సరవైన  వవైదయ్యముం
చయిముంచముందమకు  కూడా  శముంకరమడ  దగరర
డబమబ్బా లేదమ. 
శముంకరమడు  ఆనాటి  వరకూ  ఎవరకెవైనా
ఇచిర్చిముందే  తపప్ప,  ఏనాడూ  చెయియ్య  చచి
ఎరమగడు.  ఇపప్పడు,  అతని  తలల  పరసిర్థితి
ఇలా  ఉముందని  తెలసి,  సర్థినికముంగా  ఉనస్నే
వవైదమయ్యలమ తమముంతట తామమగా వచిర్చి,  తామ
ఔషధాలమ తెచిర్చి ఇచిర్చి వవైదయ్యముం చయసగారమ.
కొదద్ద  రోజులకు ఆమె ఆరోగయ్యముం మెరమగవైముంద;

కనీ ఇపప్పడక  "బలమెవైన ఆహారముం తినాల"

అనాస్నేరమ వవైదమయ్యలమ. 
పేద  శముంకరమడు  "బలమెవైన  ఆహారముం
ఎకష్కడనమముండ  తేవాల?"  అని
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మథనపడసగాడు.  అయితే  ఆ
చమటమట్టుపప్రకష్కల  ఉనస్నే  రవైతమలమ  అతనికి
బాసటగా నిలార్చిరమ.  పప్రతి  ఒకష్కరసూ  తామమ
పముండముంచిన  కూరలమ,  పళమళ  వటికవి  తెచిర్చి
ఇవర్విటముం మొదలమ పెటట్టురమ. 
"మీ  అముందర  రమణముం   నేనమ  ఎలా
తీరమర్చికోనమ?!"  అని  బాధ  పడేవాడు
శముంకరయయ్య.  "మీరమ  ఇముంతకలముం  మాకు
చసిన  సయనిస్నే  మరచిపోతే  మముం
మనమషమలముం  ఎలా  అవతాముం?!"  అనేవాళమళ
వాళమళ. 

సరగార అదే సమయనికి ఎనిస్నేకలమ

వచర్చియి.  "ఈ పాబ్రాముంతముంలో పప్రజలోల  మముంచి
పేరమనస్నే  కొతత్త  వయ్యకిత్తకి  ఎవరకెవైనా  అవకశముం
ఇవార్విల"  అనమకునస్నే రాజకీయ పారీట్టు  వాళమళ
ఒకరమ వచిర్చి శముంకరయయ్యనమ శాసనసభమయ్యడగా
ఎనిస్నేకలోల  నిలబడమనాస్నేరమ.   "ఒక  పారీట్టు
తరపన నిలబడతే మరొకరతో పోటీ పడాల.

నాకు  ఈ  పోటీలసూ  వదమద్ద,  ఈ
రాజకీయలసూ  వదమద్ద.  అయినా  ఎనిస్నేకలోల
ఖరమర్చి  చసముందమకు  నా  దగరర  ఏమాతద్రి ముం
డబమబ్బాలమ  లేవ"  అనాస్నేడు  శముంకరయయ్య.
అయినా  రాజకీయపారీట్టులనీస్నే  కలసి  పోటీ
లేకుముండా  అతనిస్నే  ఏకగప్రవముంగా
ఎనమస్నేకునాస్నేయి-  పేద  శముంకరమడు  నేరమగా
శాసన సభమయ్యడు అయిపోయడు.  

"అముందరకీ సయపడేముందమకు మళళ అవకశముం
వచిర్చిముంద"  అని  మళళ  పనిలోకి  దగాడు
శముంకరమడు.   పప్రభమతర్విముం  అముండదముండలమ
తోడవర్విటముంతో  మముంచిపనమలమ  అనేకముం
చపటట్టుడు.  "శముంకరయయ్యకు  డబమబ్బాలమ
లేకుముంటేనేమ,  ఆయన  మముంచితనమ
ఆయనకు  అముందవచిర్చిముంద"  అనేవాళమళ
అముందరసూ. 

ఆలోచనలోల నిరమ్మాలత, మాటలోల సప్పషట్టుత, చతలోల సహబదయత- ఇవ ఆదరర్శ జీవనప లక్షాయ్యలమ 
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దమషష్కరమ్మా ఫలముం
కధనముం: నారాయణ, కొతత్తపలలబబముందముం. 

చీనీ  దేశముంలో   హూణమల  పరపాలన
సగమతమనస్నే  రోజులవి.  ఆ రోజులోల   కక్షలమ,
కరప్పణాయ్యలమ  చలా   ఎకుష్కవగా  ఉముండేవి
అకష్కడ.  'యమవాన-నముంగ'   అనే   ఉడుకు
రకత్తప  కురప్రవాడు  చసి పెటట్టుమనస్నే  పనినేద
'చవ-స'   అనే   తోటి ఉదయ్యగ   ఒకడు
చసిపెటట్టులేదమ. దాముంతో  వాడకి  చలా  కోపముం
వచిర్చిముంద. అదనమ చసూసమకొని  'చవ-స'నమ
నిరాద్దక్షిణయ్యముంగా  చముంపేసడు వాడు. 

అయితే  ఆ తరార్విత  వాడకి  ఇక శాముంతి

లేకుముండా  పోయిముంద.  ఏవవ   ఆలోచనలమ
రావటముం  మొదలమ పెటట్టుయి. పగలసూ - రాతీద్రి
ఎడతెరపి  లేకుముండా   ఆలోచనల   వరద
మొదలవైముంద.  వాటి  మధయ్య ,  వాడకి  'చవ-

స'  ఆకరముం  కనిపిముంచటముం  మొదలటిట్టుముంద. 

"హి  హి  హి"  అని   అరచదద  -  "ననమస్నే
అనాయ్యయముంగా  చముంపేసత్తవా?  ఇక చసూడు  -
నినేస్నేముం చసత్తనో  చసూడు!" అని పళమలకొరకద. 

'యమవాన-నముంగ'   దాని   బార   నమముండ
తపిప్పముంచమకునేముందమకు  గానమ  ఎకష్కడకష్కడ

బౌదద్ధకథ 
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తిరగాడు.  ఎవరవరో  మాముంతిద్రికులనమ,
భసూతవవైదమయ్యలనమ,  డాకట్టురలనమ  సముంపప్రతిముంచడు.

ఏముం   చసినా  పప్రయోజనముం  లేకపోయిముంద.

పప్రతిరోజు  'చవ-స'  ఆకరముం  వాడ  కళల
మమముందమకు  వససూత్తనే   ఉముంద.  బెదరససూత్తనే
ఉముంద.  ఆ  దబబ్బాకు   వాడకి   తిముండ
సయిముంచలేదమ; చికిష్క  శలయ్యమెవైపోయడు. 

ఆ   సమయముంలో    వాడ   మలమ
కోరేవాళ లవరో   వాడకి  ధరమ్మామారారనిస్నే
చసూపారమ:  ధాయ్యనముం   నేరాప్పరమ.   ధాయ్యనముం
చససూత్త  చససూత్తముంటే  వాడకి  ఇక  ఆ  ఆకరముం
కనబటటముం   మానేసిముంద.  వాడ  భయముం
దసూరమెవైముంద! 

దాముంతో  'యమవాన-నముంగ 'కు  ధరమ్మాముం  పటల
ఆసకిత్త  పెరగముంద.  సనాయ్యసముం  సర్వికరముంచడు;

చలా శాసత్తస్త్రీలమ,  గప్రముంధాలమ  చదవాడు;  తనే
సర్వియముంగా  చలా  మముందకి  దార చసూపి
మారరదరర్శకుడవైనాడు.  గొపప్ప   ధారమ్మాకుడుగా
పేరమగాముంచడు. 

ఆ కద్రిమముంలో  వాడ  మనసమ కూడా  చలా
పరశమదద్ధముం   అయియ్యముంద.   అధికరానిస్నే  గాని,

పేరమ పప్రతిష ష్ఠలనమ  గానీ  కోరలేదమ వాడు. ఏముం

చసినా   నిసర్విరర్థిముంగా  ,  సవాభావముంతో
చయటముంతో  వాడ  జనమ్మాధనయ్యమెవైముంద,  అటల
చవ  -  స   ఆలోచన  నమముండ
తపిప్పముంచమకునాస్నేడు వాడు. 

తరమవాత   వాడు పద  జనమ్మాలతాత్తడు,  పప్రతి
జనమ్మాలోనసూ  తన  సధనని  నిషష్కలమ్మాషముంగా,

నిరముంతరాయముంగా  కొనసగససూత్తనేపోయడు.

అతని   పణయ్యకరమ్మాల  ఫలతముంగా   అతని
పేరమపప్రతిష ష్ఠలమ  జనమ్మాజనమ్మాకీ   పెరమగమతసూ
పోయయి.  చివరకి,  పదజనమ్మాలో   వాడు
చకద్రివరత్త గారకి  పీప్రతి-పాతమప్రడవైనాడు.  చకద్రివరత్తకి
అముంతరముంగకుడుగా,  గమరమవగా,  రాజయ్యముంలో
అతని  మాటకు   తిరమగమలేని   పరసిర్థితి
ఏరప్పడముంద. 

జాతి గమరమవ  -  'వ  -  తా'  అని  బరమదమ
నిచిర్చిన చకద్రివరత్తగారమ,  ఆయనిస్నే  విపరీతముంగా
అభమానిముంచరమ.  తన  గౌరవానిస్నే   వయ్యకత్తముం
చససూత్త  చకద్రివరమత్తలమ  మాతద్రిమ  ఉపయోగముంచ
సిముంహాసనముం   ఒక  దానిని   ఆయన
పప్రతేయ్యకముంగా   చయిముంచి   'వ  -  తా'   కు
సమరప్పముంచమకునాస్నేడు. దానిస్నే  ఎముంత  చకష్కని
కరప్రతో,  ఎముంత   అముందముంగా   తయరమ



కొతత్తపలల                                               40                                        మారర్చి 2015

చశారముంటే,  ఎవరవైనా   దానిస్నే   మెచమర్చికో-

వలసిముందే.  ఎముంతముంటి  వారవైనా   ఆ   కళ-

నెవైపణయ్యముం  మమముందమ  తలవముంచవలసిముందే. 

దాని  మీద  కూరొర్చిని, 'వ - తా' ఒకష్క
క్షణముం   పాటమ   సముంతోషానిస్నే
పటట్టులేకపోయడు.  ఆ  క్షణముంలో   ఒక
ఆలోచన  అతనిలోకి  పప్రవశిముంచిముంద -  మెలలగా
అతనిస్నే   అద వశముం   చసమకునస్నేద.  అతనమ
అనమకునాస్నేడు - "ఆహా!  నా  అముంత  గొపప్ప
జాజ్ఞానమలమ   వరే   ఎవర్విరవైనా   ఉనాస్నేరా,

అసలమ?!  సబషట్టులోనే   ఈ   కురీర్చి
అతయ్యదమర్భుతముం   కదా!  ఇముంత  గొపప్ప

బహుమానముం  నాకు  కక  వరే  ఎవరకీ
దకష్కలేదమ   గదా,  అద కూడా  చకద్రివరమత్తల
వార  సర్విహసత్తల  మీదమగా?" అని. 

అహముంకర   పూరతమెవైన   ఆ   ఒకష్క
ఆలోచనా   అతనమ   అనిస్నే   జనమ్మాలమగా
కపప్పకునస్నే   రక్షణ కవచలనమ  అనిస్నేటినీ  ఆ
ఒకష్క   క్షణానేస్నే   పగమల   గొటిట్టుముంద.   పద
జనమ్మాలమగా   ఏ   పాపానెవైస్నేతే   అతనమ
అణచిపెటట్టుడ  అద  తక్షణమ  తలతిత్తముంద.

బలముంగా  అతనిస్నే  తాకిముంద!. 

మరమక్షణముంలో   జాతి గమరమవ - 'వ -  తా'

గార   కలమ   వాచిపోయిముంద!  ఎరప్రగా
కమలనటమల   అయిపోయిన  ఆ కల పెవైన
ఒక   పెదద్ద  పముండు  తయరవైముంద!  మనిష
మమఖముం  ఆకరముంలో  ఉనస్నేదద!  మమకుష్క,

కళమల, నోరమ, చెవలమ! 
అముంతేకదమ;  అద  'వ-తా   గారతో
పప్రతేయ్యకముంగా  మాటలడట ముం  కూడా మొదలమ
పెటిట్టుముంద  -  "నమవర్వి   నా  నమముండ
తపిప్పముంచమకునాస్నేననమకునాస్నేవ   కదసూ?! కనీ
తపిప్పముంచమకోలేవ!  నినమస్నే   ఏముం   చసత్తనో
చసూడు!"  అనట ముం మొదలమపెటిట్టుముంద, "నాకు
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ఆకలగా  ఉముంద!  మాముంసముం  కవాల నాకు-

పచిర్చిమాముంసముం!  అద   ఇచర్చివా   సర,

లేకపోతే  ఇదగో -  ఈ  బాధని  భరముంచమ!"
అని  అరచద.  దాముంతో   'వ-తా'కు
భరముంచరాని   వదన కలేరద.  జాతి  గమరమవ
ఐనా    సరే,  ఆయన   రహసయ్యముంగా
పచిర్చిమాముంసముం  తినాలన   వచిర్చిముంద;  అలా
కకపోతే  నొపిప్ప  తగరద  కదమ  మర! 

కొదద్దరోజులోలనే  'వ - తా'  గార బద్రితమకు
దమరర్భురముం   అయిపోయిముంద.  పప్రతిరోజూ
రహసయ్యముంగా  పచిర్చిమాముంసముం  తినటముం,  ఆ
సముంగతి ఎవర్విరకీ తెలీకుముండా కపాడుకోవటముం
అముంటే మాటలమ కదమ గదా, మర?! అయితే

అనేక  జనమ్మాలలో   ధాయ్యనముం   బాగా   చసి
ఉముండటముం  మసూలాన,  ఆయనలో  క్షమత
బాగానే   పెరగ   ఉనస్నేద.  ఈ  సమసయ్యకి
కరణముం  కూడా   ఆయనకు   అరర్థిమెవైముంద.

ఆయన  తన  గమరమవ  'కకుడ'తో  ఈ
సముంగతిని  చెపప్పకొని  పశార్చితాత్తప పడాడ్డాడు. 

'ఇనిస్నే   జనమ్మాల   పణయ్య   సముంసష్కరాలనసూ
పశార్చితాత్తపప   అగస్నేలో   దహిసత్త   ఫలతముం
ఉముండవచమర్చి' అనాస్నేడు కకుడ. 

'వ -  తా'  ఆ పనే  చశాడు.  తన పముండుకు
రహసయ్యముంగా  దమషట్టు  ఆహారానిస్నే   ఇవర్విటముం
మానివశాడు.  బాధని   భరముంచడు.

మనసమనమ  పప్రతిరోజూ పశార్చితాత్తపప  అగస్నేలో
నిశర్చిలముంగా నిలపి దహిముంపజేశాడు. 

అతని   పాపభారముం,  అపప్పటికి   గానీ
ఉపశమముంచలేదమ! 
కద్రిమణా  అతనికలమ  బాగవైముంద! 

మనముం  కూడబెటమట్టుకునే  దమషట్టు  సముంసష్కరాలమ
అపప్రయతస్నేముంగా  దసూరముం  కవ!  వాటిని
అభాయ్యసముం  దార్విరా,  పప్రయతస్నే  పూరర్వికముంగా
తొలగముంచమకోవాల.
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ఒక లముంచముం కథ
రచన: నారాయణ బొమమ్మాలమ : S.పప్రసద్, తొమమ్మాద తరగతి, రాముంబలల, విశాఖపటస్నేముం జిలాల.

హర ఇపప్పడు ఐద తరగతి. వాడకి పాటలమ
పాడుకోవటముం,  తోటి  పిలలలస్నే  బెదరముంచడముం,

వీలవైతే  సెల ఫోన తో  ఆటలాడటముం  ఇషట్టుముం.

చదమవలముంటే మటమకు అసనలమ ఇషట్టుముం లేదమ.
సహజముంగానే  టీచరలముంతా వాడని  తిటేట్టువాళమల;
మారమష్కలమ తకుష్కవ వసవాళమల; దాముంతో  వాడ
అమామ్మానానస్నేలకి ఎకష్కడలేని కషట్టుముం తోచద. 

"వీడని  ఎటల  అయినా  బాగా
చదవిముంచలయయ్య"  అనేద  వాళలమమ్మా.
"చసూసమత్తముండే! నా కొడుకు బముంగారముం.  వాడని
మముంచి  బళల  వసి  చదవిసత్త.  వాడు  గొపప్ప
ఆఫీసరవతాడు  చసూడు!"  అనేవాడు
వాళలనానస్నే రాజయయ్య.  ఆయనకు కొడుకముంటే
గొపప్ప గారాబముం. 



కొతత్తపలల                                               43                                        మారర్చి 2015

రాజయయ్య మామసూలమ చినస్నే రవైతమ. రముండేళమలగా
పలాలనీస్నే బీడు పెటమట్టుకొని పప్రభమతర్విముం వాళలచర్చి
సయముం  కోసముం  చతమలమ  చపకొని
కూరమర్చినాస్నేరమ ఆ పాబ్రాముంతప రవైతమలముందరసూ. 

రాజయయ్యదీ అదే పరసిర్థితి. పముంటలమ లేవ.

పనమలమ లేవ- ఆఫీసమల చమటసూట్టు తిరగటముం, ఏ
పథకముంలో కొముంచెముం డబమబ్బాలమ వసత్తయోనని ఏ
రోజుక  రోజు  పథకలమ  రచిముంచడముం-  ఇదే
పని!

అటల  బద్రితికీ  బద్రితికీ  రాజయయ్యకు  పప్రభమతర్వి
పథకలలోని  లసమగమలమ  బాగా  ఒముంటి
పటట్టుయి-"ఏ  పథకనికి  ఎవరవైనా  అరమ ర్హులమ
కవొచమర్చి- ఆ సరమకు కొముంచెముం, ఈ సరమకు

కొముంచెముం లముంచముం ఇసత్త చలమ" అనమకోసగాడు.

హర పరసిర్థితి రాజయయ్యకు తెలమసమ.  అయితే
నేమ, తముండద్రి కదా!. ఎలాగవైనా పప్రభమతర్విముం వార
'నవదయ'  బళల  చరప్పసత్త  భలే  ఉముంటమముంద.

అకష్కడవైతే  టీచరమల  రోజూ  బడకి  వసత్తరమ,
పాఠాలమ  సకద్రిమముంగా  చెబమతారమ;  నా
కొడుకుని  దారలోకి  తెసత్తరమ.  భోజనాలమ
బాగా  పెడతారమ;  పసత్తకలమ-వగవైరాలనీస్నే
పప్రభమతర్వి  ఖరమర్చితోటే  గడచిపోతాయి"  అని,

కొడుకు చత మమముందమగానే అపెవైల  చయిముంచి,

పరీక్ష జరగ రోజున వాడని తీసమకొని పరీక్ష
కముందాబ్రానికి వచర్చిడు. 

అకష్కడకి  వచిర్చిన  పిలలలముందరీస్నే  చసూసి  హరకి
ఏమ  అనిపిముంచలేదమ  గానీ,  రాజయయ్యకి
మటమకు  చలా భయముం  వసిముంద.

"ఇముంతమముంద పిలలలమ  పరీక్ష  రాసత్త,  ఇక మా
వాడకి  ఏముం  అవకశముం?"  అనిపిముంచిముంద.

అకష్కడ  కనిపిముంచిన  ఒక  సరమని
అడగాడు-"ఎముంతమముందకి  సటమల  వసత్తయి
సర ?"  అని.  "ఎనభవై  మముందలో  ఒకష్కరకి
మాతద్రిముం"  అనాస్నేడాయన.  "అవనా,  అముంత
పోటీనా?  అనాస్నేడు  రాజయయ్య"
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మరేమనమకుముంటమనాస్నేవ?  ఇముందమలో  సటమ
ఏమముంత  సమలభముంగా  రాదమ"  అని  చకష్క
పోయడా సరమ. 

రాజయయ్యకు చలా బెముంగ వసిముంద. తనమ ఇద
మమముందమగా ఊహిముంచలేదమ గానీ, లేకపోతే ఏ
యముం.  ఎల.  ఏ గార చతనో ఒక సిపారసమ
పతద్రిముం  వముంట  తెచమర్చినమ!  ఇపప్పడలాగ?

రాజయయ్య  కళమల  అటసూ,  ఇటసూ  వతికయి.

అకష్కడ, గటమ పప్రకష్కనే, ఖాఖీ చొకష్క వసమకొని
ఓ  'వాచ మాయ్యన'  కనిపిముంచడు.  రాజయయ్య
అతని దగరరకు పోయి- 

"నీదే ఊరమ?" అని అడగశాడు. 

'ఈ ఊరే' అనాస్నేడు వాచ మాయ్యన. 

"ఇకష్కడ చనాస్నేళల నమముండ ఉనాస్నేవా?" 

-"ఎముందమకు?" 

"ఏముం  లేదమ!  మావాడని  కొముంచెముం
చసూసమకుముంటవమోనని-"  హరని చసూపిససూత్త
అనాస్నేడు రాజయయ్య. 
"ఇముందమలో, అటలముంటి వమీ ఉముండదనాస్నే, మన
చతిలో ఏదీలేదమ" 
"అబబ్బా,  అటలకదమ  నేననేద;  మన  సరలకి
ఎవరకనాస్నే  చెబమతావమో,  వాళలకి  కూడా
ఎముంతో  ఒకముంత  ఇసత్తనమ  నేనమ-  అని"

-అముంతలోనే ఎవరో తలల తముండుప్రలమ అటమగా
రావటముం,  వాచ మాయ్యన  పప్రకష్కకి  జరగ  వాళలని
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పోనివర్విటముం జరగాయి. 

"కుదరదనాస్నే,  అటలముంటిదేమెవైనా  ఉముంటే
నేనమ-"  అతనమ  ఇముంక  వాకయ్యనిస్నే  పూరత్త
చయకనే  రాజయయ్య  చతిలోముంచి  ఐదమ
వముందలమ  రసూపాయలమ  అతని  జేబమలోకి
చరాయి. 

"అతనొక సర రాజయయ్య వముంక,  తన జేబమ
వముంక  చసూసమకొని-"సరే,  ఎవరవైనా  తెలసిన
అయయ్యవారమ  కనిపిసత్త  చెబమతానమ,  కనీ-"

అనాస్నేడు. 

రాజయయ్యకి ఊరట- "ఇక భయముం లేదమ. హర
గాడకి  పరేలదమ"  అని.  "సరమకు  కూడా
ఏమెవైనా  ఇవార్విలేమో  చెపప్ప,  ఇదాద్దముం!"

అనాస్నేడు ఉతానహముంగా. 

వాచ మాయ్యన  ఇక  కనబడలేదమ.  పరీక్ష
మొదలవైముంద;  మమగసిముంద. 'వాచ మాయ్యన గానీ
సరమగానీ  నీకు  ఏమెవైనా  అముందముంచరా?"

అడగాడు రాజయయ్య, హరని. 

"లేదమ-  ఎవర్విరసూ  ఏదీ  అముందముంచలేదమ.
అముందరకీ వరమ వరమ పప్రశస్నే పతాబ్రాలమ ఇసత్తరముంట.

కపీ కొటిట్టునా ఏమీ లాభముం ఉముండదముంట-  నా
పప్రకష్కన  కూరమర్చినస్నే  వాడు  చెపాప్పడు!"

అనాస్నేడు హర. 

'మర  నమవర్విముం  చశావరా,  రముండు
గముంటలసప?'  చికకుగా  అరచడు
రాజయయ్య.  జవాబమగా  అటట్టుమీద  పెనినల తో
దరమవ వశాడు హర! 

దసూరముం నమముండ వీళలనే చసూసిన ఆట డవైస్త్రీవర
ఓబమలేసమ తల తిపప్పకునాస్నేడు.  తనమ వముంట
బెటమట్టుకొచిర్చిన  పిలలలస్నే  గబగబా  ఆట
ఎకిష్కముంచమకునాస్నేడు.  పరీక్షకు  మమముందమ
రాజయయ్య తన జేబమలోకి బలవముంతముంగా పప్రవశ
పెటిట్టున  ఐదమ  వముందలీస్నే  మరోసర
పదలపరమచమకుముంటసూ, మమరపెముంగా నవర్వికొని
ఆటనమ మమముందమకు దసూకిముంచడు. 
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దమరర్వినియోగముం 
"ఈ మముంతాబ్రాలమ,  చిముంతకయలమ ఇముంతే-  అసలమ ఇవి వదేద్ద వదమద్ద బాబసూ"  అనిపిముంచిముంద,  ఈ కథ చదవాక.

మీకమనిపిముంచిముంద చెపప్పముండ..?! 

రచన: 'వియోగ', కరసూస్నేలమ. సౌజనయ్యముం: 'మామమ్మా కథలమ ' 

ఆ  ఊరకి  ఆనమకునే  నలలమల
అడవలమనాస్నేయి.  ఆ ఊళళ చలపతి అతని
కుటమముంబముం మగారలమ పెటమట్టుకుని- బటట్టులమ నేసి
బద్రితమకునాస్నేరమ. 
కనీ  ఈ  మధయ్య  అతని  వసత్తస్త్రీలమ  కొనేవాళమల
కరమవవైపోయరమ.  అతనికి  పోటీగా  చలా
సల  కుటమముంబాలమ  వలస  వచర్చియి

ఊళళకి.  వాళమళ  ఇతని  కముంటే  అముందముంగా
చీరలమ నేసమత్తనాస్నేరమ.  దాముంతో ఇతని వసత్తస్త్రీలకు
గరాకీ పడపోయిముంద. 

చలపతి  కుటమముంబముం  అపప్పలపాలవైపోయిముంద.

ఆ  అపప్పలమ  తీరేర్చి  ఆధరమవూ  లేదమ.
భారాయ్యభరత్తలమ  ఇదద్దరసూ  జీవితముంతో  విసిగ-

పోయరమ.  చివరకి  చలపతి,  చముందద్రిమమ్మా
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ఇదద్దరసూ  అడవికి  చరమకునాస్నేరమ.  ఆ రోజున
ఎముండ విపరీతముంగా ఉముండముంద.  ఇదద్దరసూ బాగా
అలసిపోయరమ.  తెచమర్చికునస్నే  చదద్ద  తిని,

కసప  విశప్రమముంచి,  -ఆ  తరార్విత  రాతిద్రికి
ఆతమ్మాహతయ్య  చసమకుముందామనమకునాస్నేరమ.
దగరరలోని  చెలమ  దగరర  కళమల  చతమలమ
కడుకుష్కనాస్నేరమ.  ఒక  మరప్ర  చెటమట్టు  కిప్రముందకి
చరారమ.  చదద్దమసూట  విపప్పకొని  భోజనానికి
కూరమర్చినాస్నేరమ. 

ఇముంతలో ఒక సధమవ అతి నీరసముంగా,

నడవలేక  నడవలేక  నడుససూత్త  అటమగా
వచర్చిడు-   "భక్షాముందేహి!"  అముంటసూ  వాళల
మమముందమ నిలబడాడ్డాడు. 

"అడవిలో  కూడా  అడుకుష్కతినే
వాళమలనాస్నేరా?"  ఆశర్చిరయ్యముంగా  అడగాడు
చలపతి. 

"ఏముం  చెపప్పనమ?  అనారోగయ్యముంతో  బాధపడు-

తమనాస్నేనమ.  పముండుల,  ఫలాలమ అరగడముం లేదమ.
వర  అనస్నేముం  దొరకడముం  లేదమ.  ఆకలతో
నకనకలాడుతమనాస్నేనమ"  సధమవ తన బాధ
చెపప్పకునాస్నేడు. 

భారయ్య వముంక చసూశాడు చలపతి.  ఆమె తల
ఊపిముంద. "ఎలాగసూ మనముం ఇదద్దరముం చచిర్చిపో-

బోతమనాస్నేముం. తిముండ తిని చచిర్చినా ఒకటే-తినక
చచిర్చినా ఒకటే.  కబటిట్టు,  మనకు వరే నషట్టుముం
ఏమీ లేదమ"  అనమకునాస్నేరదద్దరసూ.  సధమవనమ
కూరోర్చిమని భోజనముం పెటట్టురమ. 
సధమవ  తబపిత్తగా  భోజనముం  చశాడు.  కొముంత
కుదమట  పడడ్డా  తరార్విత  "నా  పాబ్రాణాలమ
కపాడారమ.  మీకముం కవాలో అడగముండ-నాకు
చతనెవైనముంత సహాయముం చసత్తనమ" అనాస్నేడు. 

"సర్విమీ!  మీరమ  మాకముం  చయగలరమ?
ఎలాగసూ మమమ ఈ సయముంతాబ్రానికలాల ఉర
వసమకొని  చచిర్చి  పోతమనాస్నేముం!"  నిరాసకత్తముంగా
చెపాప్పడు చలపతి. 

"అవనా,  తలీల!  నిజమా?  ఎముందమకిలాగ?!"

చముందద్రిమమ్మానమ అడగాడు సర్విమ. 

తమ కషాట్టులనీస్నే ఏకరమవ పెటిట్టుముంద చముందద్రిమమ్మా.
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చనేత  బద్రితమకులమ  ఎముంత  చీకటి  మయముం
అయిపోయయో వివరముంచిముంద.  "దకుష్కలేక
పాబ్రాణాలమ  వదల  దలమర్చికునాస్నేముం"  అని
తెలపిముంద. 

"ఇముంత  చినస్నే  దానికి  చవాలనన  అవసరముం
ఏమమముంద? మీ సమసయ్యకు నాదగరర ఉపాయముం
ఉముంద-" అనాస్నేడు సధమవ. 

"ఏముంటి సర్విమీ, అద?" చలపతి అడగాడు. 

సధమవ  అతని  చెవిలో  ఒక  మముంతాబ్రానిస్నే
బోధిముంచడు. 

"మమముందమ ఈ మముంతాబ్రానిస్నే ఒక లక్షసరమల జపముం
చసత్త  అద  శమదద్ధ  అవతమముంద.  ఆ  తరమవాత
నలభవై రోజులపాటమ వరసగా రోజుకు నసూట
ఎనిమద సరమల  జపిముంచమ.  ఆ సరకి  నమవర్వి
అతయ్యముంత ధనవముంతమడగా మారపోతావ. 

కనీ  ఈ  మముంతాబ్రానిస్నే  దమరర్వినియోగముం
చయొదమద్ద.  అలా చసత్త  వచర్చి పరణామాలనమ
ఎవర్విరమసూ  ఆపలేముం"  చెపేప్పసి,  తన  దారన
తానమ వళలపోయడు సధమవ. 

భారాయ్యభరత్తలదద్దరసూ తామమ అసలమ అడవిలోకి
ఎముందమకొచర్చిరో  కూడా  మరర్చిపోయి,  చక
చక ఇముంటి దార పటట్టురమ. 

మముంతాబ్రానిస్నే  నిష ష్ఠగా సధన చశాడు చలపతి.

నలభవైరోజులమ అవతమముండగానే,  అకసమ్మాతమత్తగా
ఒకరోజున  అతని  మమముందమ  ఒక  దయయ్యముం
పప్రతయ్యక్షమయియ్యముంద-  "ఏముం  కవాల  సర్విమీ?"

అని అడుగమతసూ. 

మొదట చలపతి దానిస్నే చసూసి భయపడాడ్డాడు.

కని  ఆ  దయయ్యముం  "సర్విమీ!"  అని
సముంబోధిముంచిముంద  కదా,  అముందమకని  ధవైరయ్యముం
తెచమర్చికొని తన కషాట్టులమ ఏకరమవ పెటట్టుడు. 

"ఏమీ పరేలదమ సర్విమీ! నేనమ, నాకుటమముంబముం
ఓ పదమముందమ నీకు బానిసలమగా ఉముంటముం.

కోరననిస్నే  డబమబ్బాలమ  సమకూరేవరకూ  నీకు
సహాయముం చసత్తముం. 

రాతద్రిముంతా కూరొర్చిని, నీకు నచర్చిటమల, అతయ్యముంత
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నాణయ్యమెవైన  చీరలమ  నేసిసత్తముం.  నమవర్వి  అవి
అమమమ్మాకుని  బాగమపడచమర్చి-  కనీ
గమరమత్తముంచమకో,  ఏ రోజుకరోజు తెలలవారేలోగా
మాకు  ఆహారముం పెడూత్త  ఉముండాల"  అనస్నేద
దయయ్యముం, అదబశయ్యమౌతసూ. 

చలపతికి  ఎకష్కడలేని  సముంతోషముం  కలగముంద.

షావకరమ  దగరర  అపప్ప  చసి,  చీరలకు
కవలనన  మమడ  వసమత్తవలమ  తెచమర్చికొని
ఇముంటల  పెటమట్టుకునాస్నేడు.  అతనమ,  అతని
కుటమముంబముం  వాటితో  నేత  నేసి,  చీరలమ
తయరమ  చెయయ్యలముంటే  నెల  రోజులమ
పడుతమముంద. 

ఆ రాతిద్రి మగారల చపప్పళమల అవతసూముంటే లేచి
కూరమర్చినాస్నేడు చలపతి.  దయయ్యలమ  మగారల
మీద  వసత్తస్త్రీలమ  నేసమత్తనాస్నేయి.  వాటిని,  వాటి
వగానిస్నే చసూసత్త చలపతికి బలే అనిపిముంచిముంద. 

సముంతోషముంగా  సధమవనమ  మనసమలో
తలచమకునాస్నేడు.  వాటికోసముం పెదద్ద  గముంగాళముం
నిముండా ఆహారముం వముండ పెటిట్టు పడుకునాస్నేడు. 

తెలాలర చసూససరకి గముంగాళముం ఖాళగా ఉముంద.

అలమార  నిముండా  చీరలమనాస్నేయి.  ఇముంటల
మమడ సరమకు అముంతా అయిపోయిముంద. 

చలపతికి చలా సముంతోషముం వసిముంద.  వాటిని
నేరమగా  పటస్నేముం  తీసమకెళళ  అమమ్మాశాడు.

మమహూరాత్తల  సమయముం  కబటిట్టు  అనీస్నే
అమమమ్మాడు  పోయి  పదరటల  లాభముం  తెచిర్చి
పెటట్టుయి ఆ చీరలమ. 
వచిర్చిన  డబమబ్బాలతో  కొనిస్నే  అపప్పలమ  తీరర్చి,

మళళ  కవలసినముంత  మమడ  సరమకు
కొనమకొష్కని ఇలమల చరమకునాస్నేడు. 

ఇలా నెల  రోజులమ  తిరగ  సరకలా చలపతి
దరదద్రిముం  పోయిముంద.  అతని  అపప్పలనీస్నే
తీరపోయయి;  ఇముంటల రకరకల వసమత్తవలమ
అమరాయి.  బీరమవాలోల  నిముండుగా  డబమబ్బా
కనబడసగముంద. 

గాబ్రామసమత్తలకు  అతనిలోని  మారమప్ప  అరర్థిముం
కలేదమ.  రాతిద్రి  పూట  శబాద్దలమ
వససూత్తముండటముంతో  కొముందరమ  మలష్కని,

వాళలముంటల  ఏముం  జరమగమతమనస్నేదా  అని
చసూసవాళమల-  వాళలముందరకీ   ఒటిట్టు  మగారలమ
చీరలమ  నేససూత్త  కనబడేవి.  దాముంతో
బతత్తరపోయి పరమగతేత్తవాళళముందరసూ. 

సముంవతనరముం  గడచసరకి  చలపతి  ఆ
పాబ్రాముంతముంలోకెలాల  అతయ్యముంత  ధనవముంతమడు
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ఐపోయడు.  ధనముంతో  పాటమ  అతనిలో
పగరమ వచిర్చిముంద;  దమరర్విర్వ్యసనాలమ వచర్చియి;

నితయ్యముం  తాగమడుకు  అలవాటమ  పడాడ్డాడు.

సధమవ చెపిప్పన సమదమద్దలమ మరర్చిపోయడు. 

"ఇముంక  చలేలముండ...పద  తరాలకు సరపోయ
ధనముం  సముంపాదముంచముం.  దయయ్యలనమ
పముంపిముంచెయయ్యముండ.  పప్రశాముంతముంగా
బద్రితమకుదాముం!" అని భారయ్య హితముం బోధిముంచినా
వినలేదమ- 
"ఇపప్పడే ఏమెవైముంద-  నేనమ ఈ రాజయ్యముంలోకెలాల
అతయ్యముంత  ధనవముంతమడస్నే  కవాల!"  అముంటసూ
పేరాశకు పోయడు. 

దయయ్యలమ "ఇముంక సెలవ ఇపిప్పముంచముండ"

అముంటే  "కదమ,  ఇముంకొముంతకలముం  నేయముండ"

అని  బలవముంత  పెటట్టుటముం  మొదలమపెటట్టుడు.

పగటిపూట  అవి  విశాబ్రాముంతి  తీసమకుముంటసూ
ఉముంటే  పోయి  "పని  చెయయ్యముండ"  అని
కొరడాతో  కొటట్టుసగాడు.   ధనదాహముం
అలాముంటిద- పెరమగమతమముందే తపప్ప తగరదమ. 
ఒకరోజున బాగా తాగసి ఒళమల తెలయకుముండా
పడపోయడు  చలపతి-  ఆ  రాతిద్రి
దయయ్యలకు ఏరాప్పటమ  చయలనన ఆహారముం
సముంగతి మరచ పోయడు. చముందద్రిమమ్మా, పిలలలమ
కూడా  విముందమ  వినోదాలలో  తేలమతసూ
బానిసల ఆహారముం మాట మరర్చిపోయరమ. 
అముంతే!  ఊళళవాళమళ  తెలాలర  చసూస  సరకి
చలపతి-చముందద్రిమమ్మా లతోబాటమ పిలలలమ కూడా
అతి భయముంకరముంగా, చచిర్చిపడ ఉనాస్నేరమ! 
బానిసతర్విముం  నమముండ  విమమకిత్త  లభముంచిన
దయయ్యలమ  ఇక  అటమ  తిరగ  చసూడకుముండా
పారపోయయి. 

ఆరోజునే  అటమగా  వచిర్చిని  సధమవ,

చచిర్చిపోయిన  చలపతి-చముందద్రిమమ్మాల  గమరముంచి
తెలమసమకొని, విచరముంగా పెదవి విరచడు. 

    పరాజయముం ఎరమగని ఆయమధముం సమజాజ్ఞానముం
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మారమప్ప 
రాయ్యముంకుల  లాటరీలో  ఎనిస్నే  పసి  మనసమలమ  ఇరమకొష్కని,  నలగ  పోయి,  పప్రకష్కదారమల  పడుతమనాస్నేయో
తలచమకుముంటే బాధ వసమత్తముంద. ఇదగో ఈ కథ చదవి చసూడముండ- 

రచన: సి. పప్రణయజ, వముంకటేశర్విర బాల కుటీర, గమముంటసూరమ. 

రాజేష  వాళళ  ఇముంటికి  నాలమగముండల  అవతల
శివతేజ  వాళళ  ఇలమలముంద.  రాజేష,  తేజ
హెవైససూష్కలోల ఆరవ తరగతి చదమవతమనాస్నేరమ.
బడకి వళళటపప్పడు ఇదద్దరసూ కలస వళతారమ;
వచర్చిటపప్పడు కలస వసత్తరమ.  బడలో కూడా
పప్రకష్క  పప్రకష్కన  కూరమర్చిముంటరమ.  సయముంతద్రిముం
ఇముంటి  దగరర  కలస  ఆడుకుముంటరమ.  మళళ

సయముంతద్రిముం  ఆటల  తరమవాత  కలస
చదమవకుముంటరమ. 
ఎముంతసప చదవినా తేజ మటమకు చదమవలో
కొముంచెముం  వనక  ఉముంటడు.  ఇక  రాజేష కి
ఎపప్పడూ  మొదటి  రాయ్యముంకు  వసమత్తముంటమముంద;

రముండవ రాయ్యముంకు మరో పిలాలడు రముంగనాథ కి
వసమత్తముంద. 
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అయినా  రాజేష  తన  మారమష్కలస్నే  పెదద్ద
పటిట్టుముంచమకోడు-  తేజకు  చదమవ
చెబమతమముంటడు;  అతనికి మముంచి మారమష్కలమ
తెపిప్పముంచడానికి   శత  విధాలా  పప్రయతిస్నే-
సమత్తముంటడు: 

"రాజేష!   ఫలయిముంగ   అముంటే  ఏమటి?"

ఒకోష్కసర అరార్థిలమ అడుగమతమముంటడు తేజ. 

"ఫలయిముంగ  అముంటే  ఎగరడముం.  పక్షులమ
ఎగమరమతాయి  గదా,  అద!"  వివరసత్తడు
రాజేష.  

"రాజేష! ఈ జవాబద చలా పెదద్దగా ఉముంద-

గమరమత్తముండటేలదమ"   ఒకోష్కసర  బెముంగ  పడు-

తమముంటడు తేజ. 

"సమలభముం,  తేజా!  పప్రతి పాయిముంటమ మమముందమ
ఒకటి-  రముండు  అని  నెముంబరమల  వసమకో;

వాకయ్యలనమ ఆ నముంబరలతో బాటమ ఒక వరసలో
చదమవకొని చసూడు-  ఎముంత పెదద్ద  జవాబెవైనా
సమలభముంగా  వసమత్తముంద-"  అని  ధవైరయ్యముం
చెబమతమముంటడు రాజేష. 

"రాజేష!  నాకీ లకష్క అరర్థిముం కవడముం లేదమ!"
ఫిరాయ్యదమ చసమత్తముంటడు తేజ. 

"మమముందమ  నీకు  ససూతద్రిముం  రావాల  తేజా!

ససూతద్రిముం  అరర్థిముం  అయిముందముంటే  ఇక  లకష్క
సమలభముంగా  చయగలవ"  అని  ససూతాబ్రానిస్నే
వివరసమత్తముంటడు రాజేష. 

ఇలా తేజాక కదమ,  తరగతిలో ఎవరకి,  ఏద
అరర్థిముం  కకపోయినా ఓపికగా అరర్థిమయయ్యలా
వివరసత్తడు అతనమ.  అముందమకనే పిలలలముందరకీ
రాజేష అముంటే చలా ఇషట్టుముం.  ఉపాధాయ్యయమలమ
కూడా  చలా  గరర్విపడుతమముంటరమ  అతని
వయ్యకిత్తతార్వినిస్నే చసూసి. ఎముందమకముంటే, చదమవలోనే
కదమ-  చితద్రిలేఖనముంలోనమ,  వాయ్యస  రచన-

వకత్తబతర్వి  పోటీలోల  కూడా  అనిస్నే   పెవైస్త్రీజులసూ
రాజేష క వసమత్తముంటయి!  

ఇటల  అనిస్నేముంట  మొదటి  సర్థినముంలో  ఉముండే
రాజేష ని చసూసత్త రముంగనాథ కి చలా అససూయ.

ఎలాగవైనా  తనమ  కూడా  ఫస్ట్టు  రాయ్యముంక
తెచమర్చికోవాలని  రముంగనాథ  చలా
పప్రయతిస్నేసమత్తముంటడు;  కషట్టుపడ  చదమవతాడు
కూడా-  కనీ  పప్రతిసరీ  పరీక్షలోల  ఏద
తపప్పచసి ఒకట,  రముండ మారమష్కలమ రాజేష
కముంటే  తకుష్కవ  తెచమర్చికుముంటడు!  దానితో
రాజేష  మీద  రోజు  రోజుకూ  కసి
ఎకుష్కవయియ్యముంద అతనికి. 
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అరద్ధ వారర్షక పరీక్షలమ అయయ్యయి-  అముందరసూ
'బాగా  రాశాముం'అని  సముంతోషపడాడ్డారమ.  ఆ
వముంటనే కిప్రస్ మస్-సముంకప్రముంతమల కోసమని పద
రోజులమ  సెలవలమ  కూడా  ఇచర్చిరమ.
పిలలలముంతా ఆటలోల మమనిగారమ. 
కనీ  సెలవలమ  ఇముంక  రేపటితో
ఐపోతాయనగా,  రాజేష  కోతి  కొమమ్మాచిర్చి
ఆడుతసూ చెటమట్టుమీదనమముండ కిప్రముంద  పడాడ్డాడు-

పాపముం, అతని కలమ విరగముంద! 

డాకట్టురమగారమ  కలకి  పిముండ  కటమట్టు  వసి,

మసూడు  వారాల  పాటమ  ఇముంటలనే
ఉముండమనాస్నేరమ!  రాజేష కి ఏడుప ఆగలేదమ:
బడ  తెరచిన  రోజునే  అనిస్నే  సబెర్జుకుట్టులోలనసూ
మారమష్కలసత్తరమ  మర!  ఏ  సబెర్జుకుట్టులో  ఎనిస్నే
మారమష్కలచర్చియో  తెలమసమకోవాలని
ఆతద్రిముంగా ఉముంద అతనికి. 

ఆ  రోజు  సయముంతద్రిముం  తేజ
పరమగతమత్తకొచర్చిడు. దదద్దన జవాబమ పతాబ్రాలనమ
రాజేష  వాళల ఇముంటికి పముంపిముంచరమ మాసట్టురమ:
ఈసర కూడా మొదటి రాయ్యముంకు రాజేష దే !
తేజాకి  కూడా  గతముంలో  కముంటే  మముంచి
మారమష్కలమ వచర్చియి! 

ఆ  రోజున  తేజ  వాళళమమ్మా  రాజేష కి
ధనయ్యవాదాలమ  చెపిప్పముంద.  "నీవలలనే  తేజాకి
మముంచి  మారమష్కలమ  వచర్చియి"  అని
మెచమర్చికునస్నేద. 

అయితే  అకష్కడ  రముంగనాథ  చలా
సముంతోషముంచడు-  "రాజేష కి  కలమ  విరగముంద!

మసూడు వారాలమ బడకి రాడు! ఈసర ఫసమట్టు
రాయ్యముంకు నాదే!" అని. 

అయినా అతనికి  రాజేష మీద ఉనస్నే అకష్కసమ
తగరలేదమ-  'రాజేష  సస్నేహితమడవైన  తేజానమ
చెడగొడతానమ చసూడు-  వాడు ఏముం చసత్తడ 
చసూసత్తనమ' అనమకునాస్నేడు. 

మరమసటి  రోజు  అసెముంబీలలో  తేజ  పకష్కన
నమముంచమనాస్నేడు రముంగనాథ:  "ఏయ్  తేజా!  నీ
ఫెప్రముండ్  రాజేష  రావడముం  లేదమ  కదా!  మా
బెముంచీలో  నా  దగరర  కూరోర్చి.  నీకు  అరర్థిముం
కనివి  చెబమతానమ"  అనాస్నేడు  కొముంటగా.

తేజా వళళ రముంగనాథ దగరర కూరమర్చినాస్నేడు. 

ఫసమట్టు  పీరయడ్ లో  లకష్కలమ మాషాట్టురమగారమ
లకష్కలమ  చెపత్తనస్నేముంతసపూ రముంగనాథ  ఏదేద
మాటలడుతసూనే  ఉనాస్నేడు:  ఆరోజున
లకష్కలేమీ అరర్థిముం  కలేదమ  తేజకి.  రముంగనాథ
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అనిస్నే  పీరయడలలోనసూ  అలాగ  చశాడు:

చివరకి  మాషాట్టురచిర్చిన  నోటమననమ  కూడా
పూరత్తగా రాసమకోలేదమ తేజ- 

"ఏముంటి  తేజా,  ఇటల  రాశావ?  ఏ  ఒకష్క
అముంశమసూ పూరత్తగా రాసమకోలేదమ- ఏమెవైముంద?"

అడగాడు  రాజేష,  ఆరోజు  సయముంతద్రిముం
నోటమనలమ చసూససూత్త. 
రముంగనాథ  ఏముం  చశాడ వివరముంగా చెపాప్పడు
తేజ.  "రేపటి  నమముండ   అతని  దగరర
కూరోర్చికు-  సమధర  దగరర  కూరోర్చి.  సమధర
మముంచివాడు;  నీకు  సహాయముం  చసత్తడు!"

అనాస్నేడు రాజేష. 

కని   ససూష్కలోల  రముంగనాథ  తేజానమ
వదలలేదమ; పాఠాలమ విననివర్విలేదమ. 
ఇక  ఆరోజు  సయముంతద్రిముం  రాజేష  దగరరకి
వళళటనికి భయపడాడ్డాడు తేజ.  ఇక ఆరోజు
మొదలమకొని  రాజేష కి  కనిపిముంచటమ
మానేశాడు అతనమ! 
తరార్వితి రోజున రాజేష వాళళముంటల  పని చస
శాముంతమమ్మానమ  పముంపిముంచడు-  "శాముంతమామ్మా!
తేజ ఎముందమకనో ఇటమవవైపకు రావటముం లేదమ.
ఏముం జరగముంద కొముంచెముం కనమకుష్కరావా?" అని.

"తేజ  ఇపప్పడముంక  ఇటమ  రాడట.  రముంగనాథ 
వాళళ ఇముంటలనే చదమవకుముంటమనాస్నేడట" వళళ
వచర్చిక   చెపిప్పముంద  శాముంతమమ్మా.
ఆశర్చిరయ్యపోవడముం  రాజేష  వముంతయియ్యముంద.

"సరేలే"  అని మరో సస్నేహితమరాలమ  సమజాత
దగరర  నమముండ  నోటమన  తెపిప్పముంచమకొని,  తన
నోటమనలనీస్నే పూరత్త చసమకునాస్నేడు అతనమ.  ఏ
రోజుకరోజు బడలో చెపిప్పన పాఠాలనమ తనే
సముంతగా  చదమవకుముంటమనాస్నేడు:  అరర్థిముం
కకపోతే  వాళళ  నానస్నే  గారతో
చెపిప్పముంచమకుముంటమనాస్నేడు. 

ఇక అకష్కడ, రముంగనాథ సస్నేహముంతో తేజ చలా
పాడవైపోయడు.  ఇపప్పడతనమ  పాఠాలమ
వినడముంలేదమ;  నోటమనలమ  రాయడముంలేదమ;
అసనలమ చదవడముంలేదమ. 
ఆరోజున రముంగనాథ  తేజతో   "తేజా!  రేప
చెరమవలో ఈత కొడదాముం,  నమవర్వి  పబ్రాదమద్దనే
చెరమవ దగరరకి రా!" అనాస్నేడు. 

"బడ  ఉముంద  కదా,  ఎలా?"  అనాస్నేడు  తేజ
అమాయకముంగా. 

"ఒకష్క  రోజు  బడకి  వళళకపోతే  ఏమీ
అవర్విదమలే"  దబాయిముంచడు  రముంగనాథ.
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కనీ  ఆ  రోజున  తేజ  చెరమవకు  వళళగానే
అతనమ  వచిర్చి  తరగతిలో  కూరమర్చినాస్నేడు.

ఆరోజు సయముంతద్రిముం  తేజ కనిపిసత్త   "నేనసూ
వదాద్దమనమకునాస్నేనమరా,  తేజా!  కనీ దారలో
మాషాట్టురమగారమ  కనిపిముంచసి,  ననమస్నే
సెవైకిలకిష్కముంచమకొని బడకి తీసమకెళళపోయరమ.
ఇముంక నేనమ  తపిప్పముంచమకోలేకపోయనమ.  రేప
వసత్తనమలే" అనాస్నేడు.  

అనటమెవైతే అనాస్నేడు, కనీ రముండరోజున
కూడా అతనమ చెరమవ దగరరకి వళళనే లేదమ!
ఆలోగా తేజాకు అకష్కడ చెరమవలో గొడలనమ
మపకుముంటమనస్నే  పిలలలమ  కొముంతమముందతో
పరచయమెవైముంద.  ఇముంక  వాడు రోజూ బడకి

వళళకుముండా వాళళతో ఆడుకోవటముం మొదలమ
పెటట్టుడు! 

తర్విరలోనే  మళళ  యసూనిట్  పరీక్షలమ
వచర్చియి.  రాజేష పరీక్షలకు మాతద్రిమ వచిర్చి
పోతమనాస్నేడు. పరీక్ష రాయగానే అతనిస్నే వాళళ
నానస్నేగారమ  సెవైకిల  మీద  తిరగ
తీసమకెళమతమనాస్నేరమ. ఒక రోజున రాజేష కి తేజ
ఎదమరమపడాడ్డాడు-  ఏద  తపప్ప  చసిన
వాడలాగా తల దముంచమకొని వళళపోయడు-

రాజేష నవిర్వినా అతనమ నవర్విలేదమ! 
కొదద్ద రోజులకు పరీక్షాఫలతాలమ వచర్చియి. ఏ
రోజుకరోజు  బడకి  రాకపోయినా  రాజేష క
మొదటి రాయ్యముంకు వచిర్చిముంద.  ఎవరనో పాడు
చదాద్దమనమకొనస్నే  రముంగనాథ  తానమ  కూడా
సరగార  చదవలేకపోయడు.  వాడకి ఈసర
ఐద  రాయ్యముంకు  వచిర్చిముంద!  "చెరపకురా
చెడదవ" అనే సమెత నిజమెవైముంద. 

తేజకెవైతే  అనిస్నేముంటలనసూ   చలా  తకుష్కవ
మారమష్కలమ  వచర్చియి.  కొనిస్నేటిలో  పరీక్ష
తపాప్పడు కూడానమ. 
మాసట్టురమగారమ  తేజ  వాళళమమ్మానమ  బడకి
పిలపిముంచరమ:  "ఎముందమకు  తకుష్కవ
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మారమష్కలమ  వచర్చియి?"  అని  వాడని
గదమాయిముంచరమ. 
పూస గమచిర్చినటమల అముంతా చెపాప్పడు తేజ. 

మాసట్టురమగారమ  రముంగనాథ ని  కూడా
కోపప్పడాడ్డారమ.  "ఇతరమలకు  సయముం
చయడానికి  మమముందమముండాల.  కని  ఇలా
తపప్పడు  పనమలమ  చయిముంచి  ఇతరమలనమ
పాడుచయకూడదమ.  అదీకక  నీకు
మారమష్కలమ  ఎముందమకు  తగమరతమనాస్నేయో,

ఎకష్కడ తపప్ప చశావ చసూసమకొని,  ఆ తపప్ప
మరలా  చయకుముండా  ఉముండాల  కని,

ఇతరమలమీద  అససూయ  పడతే  నీకముం
వసమత్తముంద?" అని మముంచి మాటలమ చెపాప్పరమ. 
"రాజేష!  మావాడకి   ఇదవరకటిలాగా
చదమవలో  సహాయముం  చెయయ్యవా?!"  తేజ
వాళళమమ్మా బద్రితిమాలముంద రాజేష ని. 

"నేనమ  తేజకి  సహాయముం  చయడముంలో

ఎపప్పడూ  మమముందే  ఉముంటనమ  గానీ,  వాడే-

ననమస్నే  తపిప్పముంచికొని  తిరమగమతమనాస్నేడు.

ఇపప్పటినమముండ  మళళ  మమదద్దరముం  కలసి
చదమవకుముంటమమ.  తేజ  నా  మతమప్రడు!"

అముంటసూ తేజ భమజముం  మీద చయి వశాడు
రాజేష. తేజకు కనీస్నేళమళ ఆగలేదమ. 
"ననమస్నే క్షమముంచమ రాజేష, నీకు ఫసమట్టు రాయ్యముంకు
వసమత్తముందనస్నే  కోపముంతో  నేనమ  తేజమీద  పగ
తీరమర్చికోబోయనమ.  నాకు  తగన  శాసిత్త
జరగముంద:  ఫసమట్టు  రాయ్యముంకు  రాకపోగా,  ఐద
రాయ్యముంకుకు పడపోయనమ. ఇకమీదట నీలాగ
నేనమ  కూడా  అముందరకి  సయముం  చసత్తనమ"
అనాస్నేడు  రముంగనాథ  పశార్చితాత్తపముంతో.

రముంగనాథ లోని  మారమప్పకు  అముంతా
సముంతోషముంచరమ.  అపప్పటినమముండ  వీళళముంతా
కలసి మెలసి చదమవతసూ మగతా పిలలలకు
ఆదరర్శముంగా నిలచరమ. 

ఇముంటరసూర్విర్వ్య ఆఫీసర: నీ బలహనతలేముంటి?

రాజేష: నేనమ ఆఫీసమ నమముండ  ఇముంటికి వళదామనమకునాస్నేక ఇముంక ఏపనీ చయనమ.

ఆఫీసర: ఓహోఊఁ మర నీ బలాలేముంటి?

రాజేష: ఆఫీసమకు వచర్చిముంత వరకూ నేనమ ఇముంటికి వళదామనమకోనమ.

నవర్వి!
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తెలవవైన అతత్త 
రచన: చదమవల కప్రముంతి, ఇముంటర మీడయట్, శ్రీకకుళముం 

ససూరయ్యకముంతముంకి  ఒకష్కడే  కొడుకు.  భరత్త
చనిపోయి  చలా  కలముం  అయిపోయిముంద.

కొడుకు సమముందర సముంత ఊళళనే ఉదయ్యగముం
చసమత్తనాస్నేడు. 

సమముందర ఉదయనేస్నే ఉదయ్యగానికి వళల,  మళల
రాతిద్రికి  గానీ  తిరగ  వచర్చివాడు  కదమ.
ససూరయ్యకముంతముం  ఇముంటల  పనమలమ  చస  చస
అలసిపోయద.  సయముంగా  ఎవరసూ  లేరమ-

ఒకష్కతే  ఇముంటి  పనముంతా  చసమకోవాల.

అముందమకని తనకు సరపడే కోడల కోసముం వతికీ
వతికీ చివరకి 'మీరా' అనే పిలలనమ మెచిర్చిముంద. 

ఆ  పిలల  అయితే  తనమ  చెపిప్పనటమల
విముంటమముందనీ,  తనమ  ఏమనాస్నే
కిసమకుష్కమనదనీ  లకష్కలమ  వసమకొని,

సమముందర ని ఒపిప్పముంచి వాళళదద్దరకీ పెళళ చసిముంద.

మీరా రసూపవతి,  అముందాల బరణ,  మమదమద్దల
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గమమమ్మా.  కోడలమ  ఇముంటికొచర్చిక  కొదద్ద
రోజులవరకూ ససూరయ్యకముంతమ అనిస్నే పనమలసూ
చసిముంద.  కోడలమ  అతత్తగారని  చలా  బాగా
చసూసమకునస్నేద.  "నా కోడలమ బముంగారముం రా"

అనేద ససూరయ్యకముంతముం. 

అయితే రానమ రానమ అసలమ రముంగమ బయట
పడడ్డాద.  కోడలస్నే  కూరోర్చిబెటిట్టు  సక  ఉదేద్దశముం
అతత్తకు  లేదమ.  అతత్తనమ  కూరోర్చిబెటిట్టు  సక
ఉదేద్దశముం  కోడలకి  లేదమ!  అతత్త  ఏదవైనా  పని
చెపప్పగానే చటమకుష్కన లేచి అవతలకి వళళద
మీరా. కోడలమ కనబడగానే లేనిపోని పనమలమ
చెపేప్పద ససూరయ్యకముంతముం. 

"నా కోడలమ చసూడముండమామ్మా! నా కొడుకునమ
ఎటల  కొముంగమన  మమడ  వసమకునస్నేద!

కోడలముంటే అటల ఉముండాల!" అని కోడలమ చస
పప్రతీ పనినీ దపిప్ప పడచద ససూరయ్యకముంతముం. 

"ఎముంతెవైనా  అతత్త  అతేత్త!  అతత్త  బమదద్ధ
చసూపిముంచమకునస్నేద  చసూడు  మా  అతత్త!"
అనటముం మొదలమపెటిట్టుముంద మీరా.   

రానమ  రానమ  ససూరయ్యకముంతానికి   కోడలముంటే
ఎకష్కడలేని  కోపముం  రాసగముంద.  కోడలమ  చస
పప్రతి వముంటకూ ఏద ఒక వముంక పెటిట్టు  "ఇదగో,

ఇద  ననమస్నే  చముంపడానిక  వచిర్చిముంద,  నా
గమమమ్మాముంలో అడుగమపెటిట్టుముంద మొదలమ నాకు
మనశార్శముంతి  లేకుముండా  పోయిముంద!"  అని
కనబడడ్డావాళళకలాల  చెపేప్పద.  "కొడుకిష్క చెపప్ప"
అని  వాళమళ  ఎగదబ్రాస  సరకి,  చివరకి  ఆ
ఫిరాయ్యదమలనీస్నే  సమముందర  చెవలోల  వయయ్యట ముం
మొదలమ పెటిట్టుముంద ససూరయ్యకముంతముం.  

తలల  మాటలనమ  వినీ  వినీ  సమముందర కి
పిచెర్చికిష్కనటలయిముంద.  "అమామ్మా!  మమసల
దానివవైపోయవ. అదేమో చినస్నేద. నీకు దాని
పదద్ధతమలమ  నచిర్చితే  సర-  లేకపోతే  ఇపప్పడు
ఏముం చెయయ్యగలముం చెపప్ప-  అనీస్నే వదలేసి ఏద
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'రామా!కబషార్ణు!'  అముంటసూ  కలముం  గడుప!"

అనేశాడు. 

సమముందర కి  వీళళదద్దర  గమణగణాలసూ  తెలమసమ.
"మీరా  పటస్నేముం  అమామ్మాయి.  ససూరయ్యకముంతముం
ఇపప్పడు  పటస్నేముంలో  ఉముంటమనాస్నే,  ఒకపప్పటి
పలలటసూర  మనిష.  ఇదద్దర  పదద్ధతమలసూ
ఒకరవొకరకి సరపోవ. 

ససూరాయ్యకముంతానికి మసూఢనమమ్మాకలముంటే
మకుష్కవ.  కోడలవి  ఆధమనిక  భావాలమ.
కోడలస్నే తనదారన తానమ పోనిచర్చి పెదద్దరకముం
తలలకి  లేదమ.  ఆమె ఏమనాస్నే  భరముంచ  ఓపిక
మీరాకు లేదమ. ఫలతముం ఇలాగ ఉముంటమముంద.."

చివరకి ఒకరోజున సమముందర  ఇముంటికి రాగానే

కోడల  మీద  వముంద  చడలమ  చెపిప్పముంద
ససూరయ్యకముంతముం.  అసలే  ఆఫీసమ  గొడవలతో
చికకుగా  ఉనస్నే  సమముందర  ఇక
భరముంచలేకపోయడు.  "అమామ్మా!  నీకు ఎనిస్నే
సరమల  చెపాప్పలమామ్మా,  తిటట్టుదద్దని,  శాముంతముంగా
ఉముండమని..  ఇక అయయ్యద లేదమ.  నీకు ఎనిస్నే
కవాలో  అనిస్నే  డబమబ్బాలసత్తనమ-  ఏ  కశీకో,

తీరర్థియతద్రిలకో  వళల  కలముం  గడుప-  అటల
పోయవముంటే నీకూ శాముంతి,  నాకూ శాముంతి!

ఎనాస్నేళలని ఇకష్కడ కషట్టుపడుతసూ ఉముంటవ?! "

అనేశాడు. 

కొడుకు  మాటలమ  వినస్నే  ససూరయ్యకముంతానికి
భయముం  వసిముంద.  "వీళమళ  ననమస్నే
వదలముంచమకునేటమలనాస్నేరమ-  ఇపప్పడటల?!"

అనమకునస్నేద.  బెవైటికి  మటమకు  "అపప్పడే
పెదద్దవాడవి  ఐపోయవరా!  పెళలయి
సముంవతనరముం  కూడా  కకనే  నీకు  పెళలముం
తీపయియ్యముంద;  తలల  చదయియ్యముందటబ్రా?  ఏద,

నీకో కొడుకు పడతే,  వాడని చసూసి అటలగ
ఏదవైనా తీరర్థియతద్రికు వళద్దమని ఆగానమగాని,

లేకపోతే  నేనమ  ఇకష్కడముందమకుముంటనమ,
అసలమ?!" అనస్నేద. 
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"ఏద అమామ్మా!  నీ ఖరమ్మా కొదీద్ద మీరా దొరకిముంద.

ఇపప్పడు తనమ ఏమముంటే అద కనిచిర్చి నమవర్వి
సరమద్దకుపో" అని తపప్పకునాస్నేడు సమముందర. 

సముంవతనరముం  తిరగ  సరకి,  మీరాకు  చకష్కని
బాబమ  పటట్టుడు.  ససూరయ్యకముంతముం  మనవడస్నే
చసూసి  తెగ  మమరసిపోయిముంద.  వాడని
ఎతమత్తకొని  "నినమస్నే  చసూసముందమకరా,  నేనమ
ఇకష్కడ  కపలా  కుకష్కలాగా  పడ  ఉనస్నేద;

లేకపోతే  మీ  అమమ్మా  డాకినితో
నేనెముందమకుముంటనమ?" అనస్నేద. 

"కుకష్కలాగా ఎముందమకతాత్త! మనవడని

చసూశాక  కశీకి  వళలపోతాననాస్నేవగా,  ఇముంక
కశీకి  బయలమదేరమ!"  అముంద  మీరా
ఒళమళమముండ. 

మీరా  మాటలమ  వినస్నే  ససూరాయ్యకముంతముం
"అముందమక  నమామ్మా...'కోడలమ  కనాస్నే
కొరవిదయయ్యముం  నయముం'  అనాస్నేరమ  పెదద్దలమ!
వాళమళ  చెపిప్పముంద  నిజమని  నినమస్నే  చసూసత్త
తెలమసమత్తముంద.  అయినా  నీతో  నాకముం  పని?!

నామనవడకి విదాయ్య బమదమద్ధలమ గరపాక ఇముంక
మీరమ ఉముండమనాస్నే, ఉముండనమ గాక ఉముండనమ"
అముంద అతత్త ససూరాయ్యకముంతముం, కొముంచెముం తగర. 
పదేళమళ గడచయి.  సమముందర  కొడుకు పెరగ
పెదద్దవాడయయ్యడు.  వాడకి నానమమ్మా రకరకల
ఆటలమ,  పాటలమ  నేరప్పముంద.  వాడ  మమదమద్ద
మమరపాలలో కొముంచె ముం మెతత్తబడముంద. అయినా
మరపకయ  ఘాటమ  ఎకష్కడకి  పోతమముంద?

ఒక  రోజున  మీరాతో  తగవ  వసమకునస్నేద-

"వాడని మముంచి బళళ వయల" అని. 

మీరాకి కోపముం వచర్చిసిముంద- "అతాత్త!  మనవడు
పెదద్దవాడయయ్యక కశీకి వళతాననాస్నేవ గదా!

ఇముంక బయలమదేరమ,కశీకి!" అనస్నేద. 

"ఒసయ్! ఊరక  నోరమ  పారేసమకోక,
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పసివాడు, అపప్పడే పెదద్దవాడు అయయ్యడటనే,

నీ తొముందర కూల!  వాడ పెళళని నా కళళరా
చసూడకుముండా  నేనమ  ఎకష్కడకి  వళత్తనే?!"

అముంద కోడలమీద ఒముంటికలతో లేససూత్త.  
చసూససూత్తముండగానే  మీరా  కొడుకిష్క  పెళల
అయియ్యముంద.  పెళళలో  ససూరయ్యకముంతముం  వాడకో
ఉముంగర ముం  పెటిట్టు,  "నీ  పెళళ  చసూసముందమక
నాయనా, నా మమసల పాబ్రాణముం ఈ గయయ్యళ
ఇముంటి గడపనమ పటమట్టుకొని వప్రలాడుతమనస్నేద!"

అని కళలనీళమళ పెటమట్టుకునస్నేద. 

"శమభమా,  అని  మనవడ  పెళళ  చసమత్తముంటే
ఇపప్పడ కళళ నీళళమటి?"  అని చికకు పడడ్డా
మీరా తనసూ చెముంగమ బగముంచి- "మరేఊఁ అతాత్త!
మనవడ  పెళళయిముందగా,  ఇపప్పడముంక  కశీకి

బయలమదేరముండ!" అముంద. 

వికవిక నవిర్విముంద ససూరయ్యకముంతముం. "ఇపప్పడముంక
నేనమ  తగమరతాననమకునాస్నేవా,  తగరద  లేదమ!
పదవ కోడలమ పిలాల పద!  ఇపప్పడు నమవూర్వి
అతత్తవ,  నేనసూ అతత్తనే!  బయలమదేరమ-  ఇముంక
ఇదద్దరముం  కలసి  కశీకి  పోదాముం  పద..వముంటనే
బయలమదేరాల మర!" అని అరచిముంద. 

అతత్త  తిరగబడేసరకి  కోడలకి
మతిపోయినటలయిముంద. ఆమె తెలవికి, మీరా
కసత్త తెలలబోయి,  ఇక మారమ మాటలడలేక
మమఖముం దముంచమకుముంద. 

"కోడలమకూడా  ఒకనాటికి  అతేత్త!  అయినా
మా అమమ్మాని గలవాలముంటే ఎవరకి సధయ్యముం?!"

చినస్నేగా నవర్వికునాస్నేడు సమముందర. 

1

లమల
2

హ
3

హా ర
4

మమ
5

లముం
6

క రా
7

డు
8

ధ నర్విముం
9

త ర
10

తమ మమమ్మా
   

లమ రమ

ర
11

గమ వ
12

త
13

భ రత్తబ హ ర ల

పదరముంగముం-71 సమాధానముం
ఈ సర పదరముంగానిస్నే పూరత్తగా సరగా నిముంపిన 
వాళమళ ఎవర్విరసూ లేరమ. ఒకష్క తపప్పతో నిముంపిన 
'శ్రీవముంత-హెవైదరాబాదమ' కు ఈ మాసప 
కొతత్తపలలని బహుమతిగా పముంపతమనాస్నేముం 
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బొమమ్మాకు కథ రాయముండ!
నిరర్విహణ: కొతత్తపలల

ఈ  బొమమ్మానమ  చసూడముండ.  పిలల  దరార్జు  చసూశారా?  ససూష్కటీ  ఎకిష్క  కూరొర్చిని  పప్రశాముంతముంగా
కునమకుతమనస్నేద.  దీని కథ ఏమెవైనా రాయగలరేమో  చసూడరాదసూ..? చకష్కని నవొర్విచర్చి కథ రాసి
మాకు పముంపముండ.  బాగమనస్నే కథని కొతత్తపలల మ సముంచికలో పప్రచమరముంచి,  మీకో చకష్కని బహుమతి
కూడా పముంపిసత్తముం!  మొదలమ పెటట్టుముండ మర!

మా చిరమనామా:   కొతత్తపలల  పప్రచమరణలమ,  1-127/A,యముంఆరోర్వి ఆఫీసమ  దగరర,  చెనేస్నేకొతత్తపలల,  అనముంతపరముం
జిలాల-515101. E-mail: team@kottapalli.in
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పదాలస్నే వతికి పటమట్టుకోముండ!
ఉకుష్కమనిష,  పెదద్దపేరమ, ఉచితముం, చిముంతకయ, వముంతెన, అగరపలల, సమమదద్రిముం, సరముంగాలమ, కలమషతముం, 

విరమగమడు, పిచమర్చిక, కొముండమమచమర్చి, లోగల, అనమలోమముం, మముందమలచీటీ, చీకటి, చీమలపటట్టు, అటట్టుమమకష్క, 

పెదద్దమనిష, వాతావరణముం-      ఈ పదాలనీస్నే  కిప్రముంద పటిట్టుకలో దాగమనాస్నేయి- నిలమవగా, అడడ్డాముంగా, వాలమగా, 

కిప్రముందనమముండ పెవైకి- ఎటమపడతే అటమ! వాటిని వతికి పటమట్టుకోముండ! వాటి చమటసూట్టు    గమముండాబ్రాలమ  గయముండ చసూదాద్దముం!

రమ ధ వ ర క తముం ప ల ణముం గ వా రముం
లమ పే న మ ష చి గర టట్టు ప ల మ చీ

ణముం ద దద్ద లమ కీ ఉ స క కష్క లల ల లమ

ర ర క పె లమ కొముం డ మమ చమర్చి తత్త నమ గా

వ గమ రప్ర వ మముం ని టట్టు ప దద్రిముం పి లో రముం

తా టి నా దమ మ అ వా తా వ ర నమ స
వా క ల దద్ద గర దద్రిముం లో వి రమ గమ డు పె

మా చీ పె ప ధ డ ఉ ల గా అ ష దద్ద

టీ కొ లల య మముం స గ కుష్క గ ని ని పే

చిముం బ ఉ చి లముం లో వ ష మ య ణ న

చమర్చి చిముం త క య కీ నమ దద్ద ణముం ని తె లల

అ క్ష రా క కష్క రర్వి పె అ గర వముం ష పె
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పదరముంగముం-75
నిరర్విహణ: డా. సిర, మరాయ్యలగసూడ, నలరముండజిలాల

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10 11

12

13 14

నిలమవ:

1. విశర్వినాథ ఆనముంద్ ఈ ఆటలో పప్రసిదమద్ధడు  (4)

2. 'దేవాలయముం' మరో పేరమ (2)

3. భారతదేశముంలో ఉనస్నే పెదద్దపరర్వితాలలో ఒకటి  (2)

5. 'సముం'తో మొదలయయ్య ఒక పవర్వి, గొపప్ప సమవాసన కలద (3)

7. పావరానికి బహువచనముం  (4)

8. నడవడానికి ఉపయోగముంచ శరీరభాగాలోల మమఖయ్యమెవైనద  (2)

10. గోపకిశోరమడస్నే వాడుక భాషలో ఇలా అముంటముం (3)

11. 'రసూపాయి'లో మొదటి అక్షరముం మాయమెవైపోయిముంద(2)

అడడ్డాముం
2. 'గమర'తో మొదలయయ్య గముంజ (4)

4. వరమస తపిప్పన 'సముందడ' (3)

6. చెకష్కనమ కోస పనిమమటమట్టు (2)

9. ఈ పాలమ గరటడవైనా  చలట!  (6)

12. మనద కనిద (3)

13. 'రవైతనస్నే' బహువచనముం (4)

14. ఆముంగలముంలో 'ఆవ'  (2)

అడడ్డాముం-నిలమవ ఆధారాల సహాయముంతో ఈ 
గడులనమ నిముంపగలరేమో చసూడముండ. నిముంపిన 
పదరముంగానిస్నే, కవలముం పోసమట్టుకరమడ్డాపెవై  రాసి, మాకు 
అముందేటమల పముంపముండ.  మీ బడ పేరమ, తరగతి, 

మీవాళల  ఫోనమ నముంబరమ  తపప్పక రాయముండ. సరవైన 
సమాధానముం రాసి ఎముంపికెవైన మమగమరరమ పిలలలకు  
కొతత్తపలల-77 ని  బహుమతిగా పముంపిసత్తముం!

మా చిరమనామా: 

కొతత్తపలల పప్రచమరణలమ, 1-127/A, యముం ఆర వ ఆఫీసమ 
దగరర, చెనేస్నేకొతత్తపలల, అనముంతపరముం జిలాల-515101



 

వెలల పటరక:

వజ్యేకుస్తలల ససంసస్థలల     బజ్యేసంకు టత్రానలన్సుఫరల కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
ISFC code: SBHY0020902

విడి పప్రతి వెల  
(పోసరజీ అదనసం)

25 రర. 25 రర

ససంవతన్సుర చసందా 
(సాధారణ పోసలర)

300 రర. 350 రర.  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A,     యసం ఆర్ వ ఆఫసల దగగర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో- 515101
 అనసంతపుర సం జలల్లో

ఫనల  :  7702877670 

ఇ  -  మయలల  :   team@kottapalli.in   

వెబ సెలైటల  :   http://kottapalli.in

ససంవతన్సుర  చసందానల  మనఆరర్డరల/బజ్యేసంకు  టత్రానలన్సుఫరల  దార్వర  చెలల్లోసంచవచలర్చి.

దయచేసి మీ  చిరలనామానల పోసలర  /  యసెన్సుమర్మాస్  /  ఇ-మయలల దార్వర
విడిగా తెలయజయసండి.  పుసస్తకాలనల  సాధారణ   పోసలరలో పసంపుతసం,

రచయతలల,  చితక్రకారలలల  దయచేసి  తమ  రచనలనల  పోసలర  /  ఇమయలల
రరపసంలో  పసంపగలరల.  పిలల్లోల చేత పాడిసంచిన చకర్కెన పాటల ఆడియోలనర
మాకు పసంపసండి.  పిలల్లోలకు ఉపయోగకరసంగా ఉసండేవాటన  తపప్పక   పప్రచలరసాస్తసం!

 కకృతజజ్ఞతలల:

సార్వగతసం!

కొతస్తపలల్లోలో  పిలల్లోల రచనలకు పాత్రాధానజ్యేత ఉసంటలసంద. ఈ పుసస్తకసంలో దాదాపు సగసం కథలల పిలల్లోలల 
రసినవి; మిగిలనవి పిలల్లోలకోససం పెదల్దీలల రసినవి.  బొమర్మాలల  వేసిన  వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పిలల్లోలనల కలవటసం, వాళల్లోతో తెలలగలలో కథలల  రయసంచటసం, బొమర్మాలల వేయసంచటసం, వాళలళ్ళు  పసంపిన 
కథలర్నె,  బొమర్మాలర్నె  సరదదల్దీ  మిగత పిలల్లోలసందరకీ  నచేర్చిటలల్లో  పుసస్తకాలలగా తయారల చేయటసం, 

దానకోససం ఓపెన్  సోరలన్సు  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలర్నె అసందరర ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లో  
ఇసంటరర్నెట లో  పెటరటసంతోపాటల,  కొనర్నె   పప్రతలలల  అచలర్చి వేయటసం  మాకు   ఇషరసం. అసందర  మేలర  
కోర  చేస   ఈ పనలో  మీరర పాలలపసంచలకోసండి.  సాయసం చేయసండి.  పిలల్లోల  కథల పప్రపసంచానకి   
సార్వగతసం !

కొతస్తపలల్లోన మొబలైల్ ఫనల్లో పప్రపసంచానకి అసందసంచేసందలకు మలసందలకొచిర్చిన 'నరజ్యేస్ హసంట' వారకి, కొతస్తపలల్లోలోసంచి 
ఎసంపిక చేసిన కథలర్నె మరసంతగా అలసంకరసంచి శబల్దీసంతో సహా అసందసాస్తనసంటలనర్నె సిసంధలగారకి, చేదోడు 
వాదోడుగా నలచిన చాలమసంద మితలప్రలకూ కకృతజజ్ఞతలల.

mailto:team@kottapalli.in
http://kottapalli.in/


కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసందా 

మితతత్రుడు సతబబ్బారావు చాలా మసంచివాడు. గొపప్ప పుసత్తక పత్రుయతడు. "కవితలత చాలా బగతసంటాయిరా,

కానీ ఎసందతకనో యీ కాలసం పలల్లిలెవవ్వరరూ కవితల పుసత్తకానన్ని అసంతగా చదవటల్లిదత" అనన్నిడోసార. 

"నజమే ఒకపుప్పడు తిలక్  "అమమృతసం కురసిన రాతిత"  అసంటనరూ శ్రీశ్రీ  "మహాపత్రుసాస్థానసం"  అసంటనరూ
తెలతగత జనలత తెగమెచతచ్చుకునేవాళతల్లి.  యీ మధధ్య అసంతగా నచిచ్చున కవితా ససంపుటాలత అరతదత"
అనన్నినేన్నినత. 
"కవితల  వరకూ ఎసందతకు?  పదాధ్యలరూ  అసంత.  ఇదివరకు పలల్లిలసంతా  ఎకాక్కాల  పుసత్తకాలత  కొనన్నిటతల్లి
వేమనశతకసం,  సతమతీ శతకసం కొనతకుక్కానేవాళల్లి? ఇపుప్పడు ఎవవ్వరరూ వాటి ఊసే ఎతత్తటల్లిదత" అనన్నిడు
సతబబ్బారావు. 

"వాటిన నేరప్ప శకత్త, ఆ ఇషషసం ఉనన్ని తెలతగత మాసాషరరూల్లి ఉసండాల కదా. పాపసం పలల్లిలదేమతనన్నిది, పెదద్దలెటాల్లి
అసంట అటాల్లి తలలరూపుతారత" అనన్నినేన్నినత. 
"మర కథల  పరసిస్థాతీ  అదే  కద!  ఎసంత  మసంచి  కథలెలైన,  చదివేవాళల్లిర?  పలల్లిలల్లి  చదివేశకత్త  పూరత్తగా
తగగ్గిపోయిసంది" అనన్నిడు సతబబ్బారావు, మతఖసం బధగా పెటిష. 
"అదేసం లేదత.  మసంచి కథలత,  పలల్లిలక అరస్థామయధ్య పదాలత,  వాళతల్లి  మెచచ్చు అసంశాలత ఉసండే కథలత,
చకక్కాన  కాగతసం  మీద,  రసంగతరసంగతల  బొమమ్మలత్త  వసేత్త,  పలల్లిలత  ఇషషసంగానే  చదతవుతారత.  అయిత
ఇసందతల ఓ కటతకునన్నిది-" ఆపానత నేనత- 
"ఏసంటది?" అడిగాడు సతబబ్బారావు. 

"ఎసంతమసంచి పుసత్తకాలెలైన, పలల్లిలమీద ఒకక్కాసారగా పడెయధ్యకూడదత-చినన్ని చినన్ని డోసతలల్లి, కొదిద్ద కొదిద్దగా
రతచి చరూపసరూత్త పోవాల. పుసత్తకాలన్ని నెల నెలా తెపప్పసంచతకుసంట లాభసం అదే. నెలసంతా తీరక ఉసండి ఇషషసం
కుదిరనపుప్పడు చదతవుతారత కద, పలల్లిలత? తరావ్వతి పుసత్తకసం వచచ్చులగా యీ నెల పుసత్తకానన్ని మరూడు
మరూడు సారతల్లి చదివేసాత్తరత! పత్రుయతిన్నిసంచి చరూడు మీ పలల్లిలత్త కూడా!" అనన్నినేన్నినత. 
"అయిత కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసందా రాసతకో మర!  నెలనెలా వసతత్తసందిగా?"  అనన్నిడు సతబబ్బారావు,

మరూడు వసందల రరూపాయలత జేబతలసంచి తీసరూత్త.
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